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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1 stycznia 2019 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 
  

  

          Na progu Nowego Roku Pańskiego 2019  składamy naszym drogim Parafianom, 

Gościom, Przyjaciołom i Dobrodziejom serdeczne życzenia noworoczne: niech Bóg 

pobłogosławi wszystkie dni nowego roku darem pokoju, niech Duch Święty oświeca drogi 

waszego życia swoim światłem. Życzymy zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, 

rodzinnym i zawodowym. 

Niech Maryja, Matka Jezusa Chrystusa uprosi Wam wszystkim łaskę żywej wiary i mocnej 

nadziei. 

  
  

1.    W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Msza Św. ku czci 

Niepokalanego Serca Maryi w sobotę o 12.00. Msza Święta w sobotę o 12.00 jest 

odprawiana w int. Dobrodziejów Parafii i Klasztoru Bożego Ciała. 

2.    W przyszłą niedzielę Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tradycji Polskiej ta 

uroczystość nazywana była Świętem Trzech Króli. Podczas Mszy świecić będziemy 

kadzidło oraz mirrę. Taca z Trzech Króli przeznaczona jest na Misje. 

3.    Trwa w naszej parafii Kolęda, czyli Wizyta Duszpasterska. W przedsionkach bazyliki 

i na stronie internetowej znajduje się Plan Kolędy. 

4.    We wtorek  8 stycznia na godz. 15.00 zapraszamy wszystkie osoby starsze, samotne, i 

schorowane na spotkanie opłatkowe które odbędzie się w Technikum Gazowniczym 

przy ul. Brzozowej 5. 

5.    W kancelarii parafialnej i zakrystii przyjmujemy intencje mszalne na nowy rok. 

Można zamawiać Msze św. indywidualne i gregoriańskie. Pamiętajmy w modlitwie o 

różnych  jubileuszach które będziemy przeżywać w tym roku w naszych rodzinach a 

także o rocznicach śmierci naszych bliskich. 

6.    W zakrystii do nabycia są kartki pocztowe z wizerunkiem kościoła, przewodniki w 

różnych językach, kalendarz parafialny na 2019 rok a także Tygodnik Katolicki 

Niedziela, Gość Niedzielny. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

7.    Na dobre przeżycie wszystkich dni Nowego Roku Pańskiego 2019 przyjmijmy 

błogosławieństwo Wszechmogącego Boga. 

  
  

  

 

  



6 stycznia 2019 r. - OBJAWIENIE PAŃSKIE 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

  

1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tradycji Polskiej ta uroczystość 

nazywana jest Świętem Trzech Króli. W kościołach kapłani błogosławią i poświęcają kredę i 

kadzidło na pamiątkę darów, które Trzej Królowie ofiarowali Nowonarodzonemu 

Zbawicielowi świata. 

2. Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska czyli kolęda. Kolęda będzie trwała do 17 

stycznia. Plan wywieszony jest w gablotach Bazyliki i na stronie internetowej parafii. 

3. W czasie trwania kolędy Kancelaria Parafialna jest czynna: wtorek i czwartek w godz. od 

8.00 do 9.30 natomiast w środę i piątek od 14.00 do 15.30.  

4. We wtorek 8 stycznia na godz. 15.00 zapraszamy wszystkie osoby starsze, samotne, i 

schorowane na spotkanie opłatkowe które odbędzie się w Technikum Gazowniczym przy ul. 

Brzozowej 5. 

5. Spotkanie do bierzmowania dla młodzieży klas 7 również we wtorek 8 stycznia w sali 

parafialnej o godz. 17.00 

6. W środę o godzinie 16.00 Msza Święta dla chorych i w intencji Chorych. 

7. W niedzielę 13 stycznia dzień urodzin obchodzi Ks. Ryszard Siuta CRL. Msza Święta w 

int. Ks. Ryszarda w sobotę o godzinie 12.15. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

8. W kancelarii parafialnej i zakrystii przyjmujemy intencje mszalne na nowy rok. Można 

zamawiać Msze św. indywidualne i gregoriańskie. Pamiętajmy w modlitwie o różnych 

jubileuszach które będziemy przeżywać w tym roku w naszych rodzinach a także o 

rocznicach śmierci naszych bliskich 

9. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby 

Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne składane na prace prowadzone przy Bazylice. 

10.Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli + Maciej Kołakowski z ul. Gazowej, + 

Helena Szumska z ul. Miodowej, + Aurelia Sokół z ul. Starowiślnej, oraz + Teresa Obrusik z 

ul. Rzeszowskiej. Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz jej dać 

Panie … 

11.Wychodząc z kościoła można otrzymać kredę i kadzidło. Ofiary złożone przy tej okazji są 

przeznaczone na misje. 

12.Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego dnia 

świątecznego, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Niech nasze domy i 

mieszkania napełnią się dymem kadzideł, a nasze serca niech Bóg napełni 

błogosławieństwem, pokojem i radością. 

http://www.bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/743-6-stycznia-2019-r-objawienie-panskie


13 stycznia 2019 r. - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

  

1. Dzisiaj przeżywamy Święto Chrztu Pańskiego i dziękujemy Bogu za sakrament Chrztu 

Świętego, jaki każdy z nas otrzymał. Dzisiejsze święto kończy okres Narodzenia Pańskiego. 

Od jutra rozpoczyna się w liturgii okres zwykły, który będzie trwał do Środy Popielcowej, 

która w tym roku przypada 6 marca. 

2. W tygodniu odprawiane są nabożeństwa: 

- w niedziele o godz. 7.40 – godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 

- we wtorek o godz. 18.30 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

- w środę o godz. 18.30 – nabożeństwo do Matki Bożej Zbawiciela 

- w czwartek o godz. 12.30 – różaniec w kaplicy Zwiastowania NMP a o godz. 18.30 

Nieszpory 

- w piątek o godz. 18.30 – Droga Krzyżowa 

3. W naszej Parafii trwa wizyta duszpasterska czyli kolęda. Kolęda będzie trwała do czwartku 

17 stycznia. Plan wywieszony jest w gablotach Bazyliki i na stronie internetowej parafii. 

Wszystkich którzy z różnych względu nie przyjęli kolędy zachęcamy do zgłaszania się do 

zakrystii lub kancelarii parafialnej w celu ustalenia indywidualnego terminu wizyty 

duszpasterskiej. 

4. W czasie trwania kolędy Kancelaria Parafialna jest czynna: wtorek i czwartek w godz. od 

8.00 do 9.30 natomiast w środę i piątek od 14.00 do 15.30. 

5. W kancelarii parafialnej i zakrystii przyjmujemy intencje mszalne na nowy rok. Można 

zamawiać Msze św. indywidualne i gregoriańskie. Pamiętajmy w modlitwie o różnych 

jubileuszach które będziemy przeżywać w tym roku w naszych rodzinach a także o 

rocznicach śmierci naszych bliskich 

6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby 

Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne składane na prace prowadzone przy Bazylice. 

7. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła + Danuta Wójcik z ul. Starowiślnej. 

Polecajmy ją Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie … 

8. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, naszym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej 

niedzieli, Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Zbawiciela. Niech nasi święci 

patronowie, których imiona otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, uproszą nam obfite 

błogosławieństwo Boga. 

 

  

http://www.bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/744-13-stycznia-2019-niedziela-chrztu-panskiego


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

20 stycznia 2019 

II NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Zakończyliśmy w naszej parafii wizytę duszpasterską czyli kolędę. Wszystkim, którzy nas 

przyjęli dziękujemy za wspólną modlitwę, życzliwość, dobre słowo i ofiary składane p, okazji 

kolędy na potrzeby naszej parafii i naszego klasztoru. Jeśli ktokolwiek z różnych powodów 

nie przyjął kapłana w wyznaczonym przez nas terminie, a chciałby to uczynić, zaprszamy do 

zakrystii lub kancelarii w celu ustalenia terminu.  

2. W niedzielę 27 stycznia po Mszy Świętej o godzinie 16:00 Opłatek dla Arcybractwa V Ran 

Pana Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu, żywego Różańca, Margaretek. Serdecznie 

wpraszamy.  

3. Składany serdeczne .”Bóg zapiać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby 

naszej Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej Bazylice.  

4. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej 

niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

27 stycznia 2019 

III NIEDZIELA ZWYKŁA 

  

  

1.    W tym tygodniu przypada 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Msza św. ku czci Najśw. 

Serca Pana Jezusa w piątek o 12.00. Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca Maryi 

w sobotę o 12.00. Msza Święta w sobotę o 12.00 jest odprawiana w int. Dobrodziejów 

Parafii i naszego Klasztoru. Zapraszamy naszych Dobrodziejów którzy wspomagają 

nas materialnie i swoją modlitwą. 

2.    W sobotę  2 lutego, przypada Święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia 

Konsekrowanego. Msze św. o godz. 6.30, 8.00, 12.00, 16.00 i 19.00. Prosimy aby na 

Msze św. przynieść ze sobą świece. Podczas liturgii o 12.00 odbędzie się procesja ze 

świecami i odnowienie ślubów zakonnych przez naszą Wspólnotę Zakonną. Ofiary 

składane tego dnia na tacę są przeznaczone na zakony sióstr klauzurowych. 

3.    W sobotę mija  również 10 rocznica od poświęcenia odrestaurowanej kaplicy 

Zwiastowania NMP.  Poświęcenia dokonał rok temu 2 lutego 2009 kardynał 

Metropolita Krakowski Ks. Stanisław Kardynał Dziwisz. Z  tej racji Msza św. o  godz. 

8.00  i 16.00 będzie odprawiona w kaplicy Zwiastowania. 

4.    W kancelarii parafialnej i zakrystii przyjmujemy intencje mszalne. Można zamawiać 

Msze św. indywidualne i gregoriańskie. Pamiętajmy w modlitwie o różnych  

jubileuszach które będziemy przeżywać w tym roku w naszych rodzinach a także o 

rocznicach śmierci naszych bliskich 

5.    Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na 

potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy 

naszej Bazylice. 

6.    Z naszej rodziny parafialnej odeszli do wieczności + Adam Geisler z ul. Bocheńskiej. 

Polećmy go Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek… 

7.    Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim Parafianom, 

Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki 

Matki Zbawiciela. 

  

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

3 lutego 2019 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 

  

  
1.    We wtorek wspomnienie Św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Błogosławieństwo 

chleba i wody ku czci Świętej Agaty po  Mszy Świętej o godz. 8:00, 12:00 i 19:00. 

2.    W kancelarii parafialnej i zakrystii przyjmujemy intencje mszalne. Można zamawiać 

Msze św. indywidualne i gregoriańskie. Pamiętajmy w modlitwie o różnych  

jubileuszach które będziemy przeżywać w tym roku w naszych rodzinach a także o 

rocznicach śmierci naszych bliskich 

3.    W zakrystii do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego, Niedzieli oraz dla 

dzieci Mały gość niedzielny. 

4.    Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na 

potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy 

naszej Bazylice. 

5.    Z naszej rodziny parafialnej odszedł do wieczności +  Marek Słowiak z ul. Berka 

Joselewicza.  Polećmy go Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek… 

6.    Wszystkim naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom naszej 

Parafii życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej 

i Świętego Stanisława Kazimierczyka, Patrona Eucharystii. 

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

10 lutego 2019 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 
  

1.    W poniedziałek  wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i 27 Światowy 

Dzień Chorego. Msza św. w int. chorych o godz. 12.00, a po Mszy św. udzielany 

będzie sakrament namaszczenia chorych. Natomiast w środę o godz. 16.00 

comiesięczna Msza św. w intencji chorych. 

2.    W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 19.00 zapraszamy na modlitwę uwielbienia 

wraz z młodzieżą która posługiwała muzycznie w czasie światowych dni młodzieży w 

Krakowie. 

3.    Od lutego w naszej Bazylice w każdą trzecią niedziele miesiąca zapraszamy na Msze 

Świętą o godz. 12:15 rodziców wraz z dziećmi które w danym miesiącu kończą 

pierwszy rok życia. Chcemy dziękować Bogu za ten czas i dar życia tych dzieci. Na 

końcu Mszy świętej będzie sprawowane uroczyste błogosławieństwo dzieci i 

rodziców. Dzieci otrzymają także pamiątkowy dyplom. Prosimy o wcześniejsze 

zgłaszanie dzieci w kancelarii parafialnej lub zakrystii. 

4.    Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas 8 Szkół Podstawowych i III 

gimnazjalnych odbędzie w środę 20 lutego o godz. 17.00, natomiast dla klas 7 we 

wtorek 26 lutego również o godz. 17.00 

Sakrament Bierzmowania jest zaplanowany w naszej parafii na 9 maja. 

5.    W dniach od 12  do 25  listopada  2019 r. nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do 

Guadelupe. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Szczegółowe informacje 

podamy w przyszłą niedzielę. 

6.    W  minionym tygodniu swój żywot w bazylice zakończył projektor multimedialny do 

wyświetlania tekstów pieśni. W związku z tym został zakupiony i zainstalowany nowy 

który mamy nadzieje będzie nam służył przez lata. 

1. W kancelarii parafialnej i zakrystii przyjmujemy intencje mszalne. Można zamawiać 

Msze św. indywidualne i gregoriańskie. Pamiętajmy w modlitwie o różnych 

jubileuszach które będziemy przeżywać w tym roku w naszych rodzinach a także o 

rocznicach śmierci naszych bliskich. 

2. W zakrystii do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego, Niedzieli oraz dla 

dzieci Mały gość niedzielny. 

3. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na 

potrzeby naszej Parafii. W minionym tygodniu zakończyła się budowa rusztowania 

przy belce tęczowej i rozpoczną się w najbliższych dniach prace renowacyjne. Dlatego 

zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe renowacji bazyliki. Z tej racji w przyszłą 

niedzielę odbędzie się comiesięczna zbiórka do puszek na ten właśnie cel.   

4. Wszystkim naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom naszej 

Parafii życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej. 

  

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

17 lutego 2019 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

  

  
1.    Dziś po Mszy św. o godz. 19.00 zapraszamy na modlitwę uwielbienia wraz z 

młodzieżą która posługiwała muzycznie w czasie światowych dni młodzieży w 

Krakowie. 

2.    Od lutego w naszej Bazylice w każdą trzecią niedziele miesiąca zapraszamy na Msze 

Świętą o godz. 12:15 rodziców wraz z dziećmi które w danym miesiącu kończą 

pierwszy rok życia. Chcemy dziękować Bogu za ten czas i dar życia tych dzieci. Na 

końcu Mszy świętej będzie sprawowane uroczyste błogosławieństwo dzieci i 

rodziców. Dzieci otrzymają także pamiątkowy dyplom. Prosimy o wcześniejsze 

zgłaszanie dzieci w kancelarii parafialnej lub zakrystii. 

3.    Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas 8 Szkół Podstawowych i III 

gimnazjalnych odbędzie w środę 20 lutego o godz. 17.00, natomiast dla klas 7 we 

wtorek 26 lutego również o godz. 17.00 

4.    W dniach od 12  do 25  listopada  2019 r. nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do 

Guadelupe. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Wydrukowane informacje 

na ten temat można otrzymać w przedsionkach Bazyliki. 

5.    W kancelarii parafialnej i zakrystii przyjmujemy intencje mszalne. Można zamawiać 

Msze św. indywidualne i gregoriańskie. Pamiętajmy w modlitwie o różnych 

jubileuszach które będziemy przeżywać w tym roku w naszych rodzinach a także o 

rocznicach śmierci naszych bliskich. 

6.    W zakrystii do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego, Niedzieli oraz dla 

dzieci marcowy numer Małego Gościa Niedzielnego. 

7.    Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na 

potrzeby naszej Parafii. Dziś po wszystkich Mszach św. zbiórka do puszek na 

pokrycie wkładu własnego do dotacji na renowacje Bazyliki. 

8.    Wszystkim naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy 

miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. 

  

 

  



3 marca 2019 r. - VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

  

1. W tym tygodniu –6 marca - przypada środa popielcowa – początek Wielkiego Postu. 

Obrzęd pokutny posypania głów popiołem na wszystkich Mszach św. o godz. 6.30, 8.00, 

12.00, 16.00 i o 19.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły. 

2. Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele: 

- Droga Krzyżowa – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 13.00; 

- Droga Krzyżowa – w piątek dla dzieci i dla kandydatów do bierzmowania – o godz. 17.00, 

dla dorosłych o godz. 18.30. 

- Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 16.45. 

- Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 7.40. 

- codziennie Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 

3. Na ołtarzach Pana Jezusa Miłosiernego i św. Michała Archanioła wyłożone są zdrapki 

wielkopostne które mogą nam pomóc owocnie przeżyć czas wielkiego postu. 

4. Zgodnie z rozporządzeniem Metropolity Krakowskiego okres spowiedzi i Komunii Świętej 

wielkanocnej rozpoczyna się dzisiaj i będzie trwał do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej – 

16 czerwca 2019 roku. 

5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 19.00 zapraszamy na modlitwę uwielbienia wraz 

z młodzieżą która posługiwała muzycznie w czasie światowych dni młodzieży w Krakowie. 

6. W dniach od 12 do 25 listopada 2019 r. nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do 

Guadelupe. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Informacje i plan pielgrzymki 

znajdują się w gablotach w przedsionkach bazyliki a także na stronie internetowej. Informacje 

w formie papierowej można otrzymać w zakrystii. 

7. W kancelarii parafialnej i zakrystii przyjmujemy intencje mszalne. Można zamawiać Msze 

św. indywidualne i gregoriańskie. Pamiętajmy w modlitwie o różnych jubileuszach które 

będziemy przeżywać w tym roku w naszych rodzinach a także o rocznicach śmierci naszych 

bliskich. 

8. Na końcu Bazyliki pod chórem wystawiony jest stolik z prasą katolicką, do nabycia jest 

nowy numer Gościa Niedzielnego, Niedzieli oraz dla dzieci marcowy numer Małego Gościa 

Niedzielnego 

9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby 

naszej Parafii. Dziś zbiórka do puszek na działalność Towarzystwa Pomocy im. św. Brata 

Alberta. 

10.Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Anna Paciorek z ul. Miodowej, 

+ Małgorzata Dębowska z ul. Halickiej oraz + Włodzimierz Ostrowski z ul. Trynitarskiej. 

Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek … 

11.Wszystkim naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej 

niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. 

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

3 marca 2019 

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

  

  
1.    W tym tygodniu –6 marca -  przypada  środa popielcowa  – początek Wielkiego 

Postu. Obrzęd pokutny posypania głów popiołem na wszystkich Mszach św. o godz. 

6.30, 8.00, 12.00, 16.00 i o 19.00. W tym dniu  obowiązuje post ścisły. 

2.    Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele: 

-  Droga Krzyżowa – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 13.00; 

- Droga Krzyżowa – w piątek dla dzieci i dla kandydatów do bierzmowania – o godz. 

17.00,  dla dorosłych o godz. 18.30. 

- Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 16.45. 

- Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 7.40. 

- codziennie Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 

3.    Na ołtarzach Pana Jezusa Miłosiernego i św. Michała Archanioła wyłożone są zdrapki 

wielkopostne które mogą nam pomóc owocnie przeżyć czas wielkiego postu.  

4.    Zgodnie z rozporządzeniem Metropolity Krakowskiego okres spowiedzi i Komunii 

Świętej wielkanocnej rozpoczyna się dzisiaj i będzie trwał do Uroczystości Trójcy 

Przenajświętszej – 16 czerwca 2019 roku. 

5.    W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 19.00 zapraszamy na modlitwę uwielbienia 

wraz z młodzieżą która posługiwała muzycznie w czasie światowych dni młodzieży w 

Krakowie. 

6.    W dniach od 12  do 25  listopada  2019 r. nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do 

Guadelupe. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Informacje i plan 

pielgrzymki znajdują się w gablotach w przedsionkach bazyliki a także na stronie 

internetowej. Informacje w formie papierowej można otrzymać w zakrystii. 

7.    W kancelarii parafialnej i zakrystii przyjmujemy intencje mszalne. Można zamawiać 

Msze św. indywidualne i gregoriańskie. Pamiętajmy w modlitwie o różnych 

jubileuszach które będziemy przeżywać w tym roku w naszych rodzinach a także o 

rocznicach śmierci naszych bliskich. 

8.    Na końcu Bazyliki pod chórem wystawiony jest stolik z prasą katolicką, do nabycia 

jest nowy numer Gościa Niedzielnego, Niedzieli oraz dla dzieci marcowy numer 

Małego Gościa Niedzielnego 

9.    Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na 

potrzeby naszej Parafii. Dziś zbiórka do puszek  na działalność Towarzystwa Pomocy 

im. św. Brata Alberta. 

10.Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Anna Paciorek z ul. Miodowej, 

+ Małgorzata Dębowska z ul. Halickiej oraz + Włodzimierz Ostrowski z ul. 

Trynitarskiej. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek … 

11.Wszystkim naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy 

miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. 

  

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

10 marca 2019 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

1. Dziś po Mszy św. o godz. 19.00 zapraszamy na modlitwę uwielbienia wraz z młodzieżą 

która posługiwała muzycznie w czasie światowych dni młodzieży w Krakowie.  

2. Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele: 

-  Droga Krzyżowa – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 13.00;  

- Droga Krzyżowa – w piątek dla dzieci i dla kandydatów do bierzmowania – o godz. 17.00, 

 dla dorosłych o godz. 18.30.  

- Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 16.45.  

- Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 7.40. 

- codziennie Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 

3. Rekolekcje wielkopostne będą trwały w naszej Parafii od 4 niedzieli Wielkiego Postu tj. od 

niedzieli  31 marca do środy 3 kwietnia. Poprowadzi je ks. Łukasz Piórkowski z Sanktuarium 

św. Jana Pawła II w Krakowie 

4. Zachęcamy do podjęcia różnych dzieł miłosierdzia w czasie Wielkiego Postu. Przez cały 

ten okres w naszej bazylice będzie trwała zbiórka żywności dla rodzin najbardziej 

potrzebujących z naszej parafii. Dary  można składać w zakrystii. Do tego celu zostały 

przygotowane specjalne torby, które można zabrać sprzed ołtarza Jezusa Miłosiernego.  

5. Zapraszamy do uczestnictwa w corocznej parafialnej pielgrzymce do Częstochowy. 

Szczegółowe informacje w gablotach w przedsionkach Bazyliki. 

6. Dziękujemy za posprzątanie Bazyliki i uszycie fioletowych przykryć na ołtarze Paniom ze 

wspólnoty Żywego Różańca.  

7. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego, Niedzieli oraz Paschaliki wielkanocne 

Caritas.  

8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii i 

Klasztoru. Dziś po wszystkich Mszach św. zbiórka do puszek na Sanktuarium Świętego Jana 

Pawła II w Krakowie. Przez cały wielki post wystawiona będzie skarbona do której można 

będzie  składać ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa.  

9. Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł  do wieczności + Dariusz Jelonek z ul. Brzozowej. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...  

10. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego 

wypoczynku niedzielnego, zdrowia, Bożego błogosławieństwa i owocnego przeżywania 

Wielkiego Postu. 

 

  



17 marca 2019 r. - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dziś II Niedziela Wielkiego. Program nabożeństw wielkopostnych wywieszony jest w 

gablotach. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

2. We wtorek Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. 

3. W przyszłą niedzielę o godz. 17:30 zapraszamy na koncert pieśni wielkopostnych w 

wykonaniu chóru parafialnego im. św. Jana Pawła II ze Strumian. 

4. Zachęcamy do podjęcia różnych dzieł miłosierdzia w czasie Wielkiego Postu. Przez cały 

ten okres w naszej bazylice będzie trwała zbiórka żywności dla rodzin najbardziej 

potrzebujących z naszej parafii. Dary można składać w zakrystii. Do tego celu zostały 

przygotowane specjalne torby, które można zabrać sprzed ołtarza Jezusa Miłosiernego. 

5. Zapraszamy do uczestnictwa w corocznej parafialnej pielgrzymce do Częstochowy 27 

kwietnia. Szczegółowe informacje w gablotach w przedsionkach Bazyliki. 

6. W kancelarii parafialnej i zakrystii przyjmujemy intencje mszalne. Można zamawiać Msze 

św. indywidualne i gregoriańskie. 

7. Zachęcamy do skorzystania z pomocy przy sporządzaniu zeznań rocznych i przekazaniu 

1% na wybrany cel. Dyżury doradców podatkowych w kancelarii parafialnej od najbliższego 

wtorku 19 marca w godzinach od 18:30 do 19:00. Szczegóły na plakatach w gablotach. 

8. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego, Niedzieli oraz dla dzieci kwietniowy 

Mały Gość. 

9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii i 

Klasztoru. Przez cały wielki post wystawiona będzie skarbona do której można będzie składać 

ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pokrycie 

wkładu własnego do dotacji na renowacji bazyliki. 

10. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszły do wieczności + Sławomira Pełesz z ul. Miodowej i 

+ Władysława Haberska z ul. św. Sebastiana. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

11. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego 

wypoczynku niedzielnego, zdrowia, Bożego błogosławieństwa i owocnego przeżywania 

Wielkiego Postu. 

 

  



24 marca 2019 r. - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

  

1. Dziękujemy za udział w nabożeństwach wielkopostnych. Tych którzy do tej pory nie 

włączyli się jeszcze w nabożeństwa pokutne zapraszamy na Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale. 

Szczegółowy program nabożeństw wywieszony jest w gablotach w przedsionkach bazyliki. 

2. Dziś o godz. 17:30 zapraszamy na koncert pieśni wielkopostnych w wykonaniu chóru 

parafialnego im. św. Jana Pawła II ze Strumian. 

3. W poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia. W tym 

dniu można podjąć się dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Kto chce uratować życie 

dziecku poczętemu a jeszcze nienarodzonemu, bierze go w modlitewną opiekę i przez 9 

miesięcy modli się o jego życie i za jego rodziców. Tego dzieła można podjąć się jutro na 

Mszy Świętej o godzinie 12.00 i 19.00. Deklaracje są wyłożone na ołtarzu Pana Jezusa 

Miłosiernego i św. Michała Archanioła. 

4. W przyszłą niedzielę w naszej parafii rozpoczną się rekolekcje wielkopostne i potrwają do 

środy włącznie. Poprowadzi je ks. Łukasz Piórkowski z Sanktuarium św. Jana Pawła II w 

Krakowie. Szczegółowy program rekolekcji znajduję się w gablotach w przedsionkach 

bazyliki. Prosimy o modlitwę w intencji księdza rekolekcjonisty i naszych rekolekcji. 

5. We wtorek 2 kwietnia z racji rocznicy śmierci św. Jana Pawła II zapraszamy na godz. 

20:15 na Drogę Krzyżową – Perła Miłości – z muzyką orkiestry kameralnej, śpiewem chóru a 

także ilustrowaną wykonywanymi na żywo rysunkami na piasku. 

6. Informujemy że ze względu na remont ulicy krakowskiej, Droga Krzyżowa w Wielki 

piątek ze Skałki do naszej Bazyliki odbędzie się tylko po terenie naszej parafii i przejdzie 

Placem Wolnica, ulicami Bocheńską, Gazową i św. Wawrzyńca. Zachęcamy do uczestnictwa 

w tym nabożeństwie. 

7. Zapraszamy do uczestnictwa w corocznej parafialnej pielgrzymce do Częstochowy 27 

kwietnia. Szczegółowe informacje w gablotach w przedsionkach Bazyliki. 

8. W kancelarii parafialnej i zakrystii przyjmujemy intencje mszalne. Można zamawiać Msze 

św. indywidualne i gregoriańskie. 

9. Zachęcamy do skorzystania z pomocy przy sporządzaniu zeznań rocznych i przekazaniu 

1% na wybrany cel. Dyżury doradców podatkowych w kancelarii parafialnej od najbliższego 

wtorku 19 marca w godzinach od 18:30 do 19:00. Szczegóły na plakatach w gablotach. 

10.Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego w który jest piękny artykuł na 4 strony 

o naszej Bazylice, jest także do nabycia nowy numer Niedzieli. 

11.Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii i 

Klasztoru. Przez cały wielki post wystawiona będzie skarbona do której można będzie składać 

ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa. Dziś po wszystkich Mszach św. zbiórka do puszek na 

pokrycie wkładu własnego do dotacji na renowacji bazyliki. 

12.Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Elżbieta Musiał z ul. Miodowej. 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… 

13.Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki 

Najświętszej. 

 

  

http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/766-24-marca-2019-r-iii-niedziela-wielkiego-postu


31 marca 2019 r. - IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dzisiaj w 4 Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. 

Serdecznie witamy w naszej Wspólnocie Parafialnej Ks. Łukasza Piórkowskiego, który 

poprowadzi nas po wielkopostnych drogach nawrócenia. Nauki rekolekcyjne dziś na 

wszystkich Mszach św. Natomiast w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 8:00, 12:00 i 19:00. 

Spowiedź przez całe rekolekcje 15 minut przed każdą Mszą świętą. Zapraszamy na rekolekcje 

i prosimy o modlitwę w intencji Ks. Rekolekcjonisty i o owocne ich przeżycie dla siebie i 

wszystkich Parafian. 

2. We wtorek 2 kwietnia z racji rocznicy śmierci św. Jana Pawła II zapraszamy na godz. 

20:15 na Drogę Krzyżową – Perła Miłości – z muzyką orkiestry kameralnej, śpiewem chóru a 

także ilustrowaną wykonywanymi na żywo rysunkami na piasku. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, o godz. 15.00 Koronka do 

Miłosierdzia Bożego, natomiast o 18:30 Nieszpory Eucharystyczne 

- w piątek o godz. 11:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa a o godz. 12:00 

Eucharystia w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 

- w sobotę o godz. 11:15 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi a o godz. 12:00 

Msza św. w int. darczyńców klasztoru i parafii. 

4. Zachęcamy do podjęcia różnych dzieł miłosierdzia w czasie Wielkiego Postu. Przez cały 

ten okres w naszej bazylice będzie trwała zbiórka żywności dla rodzin najbardziej 

potrzebujących z naszej parafii. Dary można składać w zakrystii. Do tego celu zostały 

przygotowane specjalne torby, które można zabrać sprzed ołtarza Jezusa Miłosiernego. 

5. Zapraszamy do uczestnictwa w corocznej parafialnej pielgrzymce do Częstochowy 27 

kwietnia. Szczegółowe informacje w gablotach w przedsionkach Bazyliki. 

6. W kancelarii parafialnej i zakrystii przyjmujemy intencje mszalne. Można zamawiać Msze 

św. indywidualne i gregoriańskie. 

7. Zachęcamy do skorzystania z pomocy przy sporządzaniu zeznań rocznych i przekazaniu 

1% na wybrany cel. Dyżury doradców podatkowych w kancelarii parafialnej we wtorki od 

godziny od 18:30. Szczegóły na plakatach w gablotach. 

8. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii i 

Klasztoru. W zeszłą niedzielę zebraliśmy do puszek na pokrycie wkładu własnego do dotacji 

na renowację bazyliki 3800 zł. 

10.Zwracamy się z prośbą o pomoc w przygotowaniu naszej świątyni parafialnej do Świąt 

Wielkanocnych poprzez wsparcie finansowe przygotowania dekoracji i posprzątanie bazyliki. 

W kościele jest wystawiona skarbona do której składać ofiary na kwiaty do Grobu Pana 

Jezusa i dekorację świąteczną. Natomiast osoby chętne do pomocy w posprzątaniu bazyliki 

zapraszamy w sobotę 13 kwietnia na godz. 15:30. 

 

11.Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa oraz owocnego przeżycia 

rekolekcji wielkopostnych. 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

7 kwietnia 2019 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

  
 1.    Dziś V Niedziela Wielkiego Postu. Dziękujemy wszystkim którzy uczestniczyli w 

rekolekcjach. 

2.    Nabożeństwa Wielkopostne w naszej Bazylice: Droga Krzyżowa: w niedziele 

Wielkiego Postu – o godz. 13.00. - w piątek dla wszystkich wiernych o godz. 19.30. 

W piątek nie będzie Drogi Krzyżowej o 17.00 ani o 18.30. Będzie jedna Parafialna 

Droga Krzyżowa o 19.30. Tę Drogę Krzyżową odprawimy wokół bazyliki.. 

Zapraszamy serdecznie na tę Drogę Krzyżową całą naszą Parafię: dzieci, młodzież i 

dorosłych. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.45. 

3.    W sobotę dzień imienin ks. Proboszcza Przemysława Sobonia. Msza św. w int. 

solenizanta w sobotę o godz. 12.00.  Prosimy o modlitwę w intencji księdza 

Proboszcza. 

4.    Za tydzień Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej. Poświęcenie palm na 

wszystkich Mszach. Uroczysta Msza poprzedzona procesją z palmami rozpocznie się 

przy wejściu do klasztoru o godz. 11.00. Po tej Mszy Świętej konkurs dla dzieci na 

najpiękniej wykonaną palmę. Przewidziane są nagrody. Zachęcamy do udziału w 

konkursie. 

5.    Zachęcamy do podjęcia różnych dzieł miłosierdzia w czasie Wielkiego Postu. Przez 

cały ten okres w naszej bazylice będzie trwała zbiórka żywności dla rodzin najbardziej 

potrzebujących z naszej parafii. Dary  można składać w zakrystii. Do tego celu zostały 

przygotowane specjalne torby, które można zabrać sprzed ołtarza Jezusa 

Miłosiernego. 

6.    Zwracamy się z prośbą o pomoc w przygotowaniu naszej świątyni parafialnej do 

Świąt Wielkanocnych poprzez wsparcie finansowe przygotowania dekoracji  i 

posprzątanie bazyliki.  W kościele jest wystawiona skarbona do której składać ofiary 

na kwiaty do Grobu Pana Jezusa i dekorację świąteczną. Natomiast osoby chętne do 

pomocy w posprzątaniu bazyliki zapraszamy w sobotę 13 kwietnia na godz. 15:30 

7.    Zapraszamy do uczestnictwa w corocznej parafialnej pielgrzymce do Częstochowy w 

sobotę 27 kwietnia. Szczegółowe informacje w gablotach w przedsionkach Bazyliki. 

8.    W kancelarii parafialnej i zakrystii przyjmujemy intencje mszalne. Można zamawiać 

Msze św. indywidualne i gregoriańskie. 

9.    Zachęcamy do skorzystania z pomocy przy sporządzaniu zeznań rocznych i 

przekazaniu 1% na wybrany cel. Dyżury doradców podatkowych  w kancelarii 

parafialnej we wtorki od godziny od 18:30. Szczegóły na plakatach w gablotach. 

10.Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii i 

Klasztoru. 

  

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

14 kwietnia 2019 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 

  

  
1.    Dziś Niedziela Męki Pańskiej. W liturgii świętej wspominamy uroczysty wjazd 

Chrystusa Pana do Jerozolimy. 

2.    Dziękujemy wszystkim którzy w dniu wczorajszym zaangażowali się w 

przygotowanie Bazyliki na Święta Wielkanocne poprzez jej sprzątanie. 

3.    Prosimy o zgłaszanie chorych do spowiedzi i Komunii wielkanocnej. Chorych 

odwiedzimy we wtorek od godz. 9.00. 

4.    Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna tylko we wtorek i środę. 

5.    Porządek nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego: 

- Wielki Czwartek – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00 po Mszy św. 

przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do „Ciemnicy”. Adoracja w 

„Ciemnicy” potrwa do godziny 22.00. 

 - Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej o godz. 19.00. Po nabożeństwie 

przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Grobu Pańskiego. 

Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwała do godziny 24.00. Wznowienie adoracji 

w sobotę o godz. 6.00. Po zakończeniu liturgii w Wielki Piątek rozpoczęcie Nowenny 

do Miłosierdzia Bożego. 

W Wielki Piątek Droga Krzyżowa ze względu na remont ulicy Krakowskiej,  ulicami 

naszej parafii, rozpoczęcie o godz. 15.00 w Bazylice, dalej przejdziemy przez Plac 

Wolnica, ul. Bocheńską, Gazową i św. Wawrzyńca.   

 - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.00. W tym dniu przynosimy 

ze sobą do kościoła świece. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 10.00 

do godz. 17.00, co pół godziny. 

6.    W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę liturgia godzin zwana „Ciemną Jutrznią” o godz. 

7.00 rano. 

7.    Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w Wielki 

Piątek i w Wielką Sobotę od godz. 16.00 –  do godz. 19.00. 

8.    Rezurekcja z uroczysta procesją wokół bazyliki w niedzielę o godz. 6.00. Zapraszamy 

na procesję Arcybractwo, dzieci, młodzież i dorosłych do asysty procesyjnej, 

ministrantów i lektorów. 

9.    Zachęcamy do skorzystania z pomocy przy sporządzaniu zeznań rocznych i 

przekazaniu 1% na wybrany cel. Dyżury doradców podatkowych  w kancelarii 

parafialnej we wtorki od godziny od 18:30. Szczegóły na plakatach w gablotach. 

10.Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

11.„Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby Parafii i klasztoru. 

12.Z naszej rodziny Parafialnej do wieczności odeszli: + Józef Abraham z ul. 

Wrzesińskiej, + Katarzyna Ziemianin z Placu Wolnica, + Józefa Skowronek z ul. 

Jakuba. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek… 

13.Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, 

Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego Błogosławieństwa i 

obfitych łask płynących z przeżycia Wielkiego Tygodnia. 

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

21 kwietnia 2019 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA 

 

Z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego składamy świąteczne życzenia: Niech 

Zmartwychwstały Jezus obdarzy Was, Waszych Bliskich i Przyjaciół wszelkimi darami jakie 

dla Nas wysłużył przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Życzymy Wam, abyście mieli odwagę 

wejść na drogę prowadzącą do zbawienia, abyście mieli odwagę oddać swoje życie w służbie 

Bogu i drugiemu człowiekowi, szczególnie temu człowiekowi, który potrzebuje Waszej 

pomocy. Naszymi życzeniami i modlitwą obejmujemy Wszystkich naszych drogich Parafian: 

wszystkie Rodziny, Dzieci i Młodzież, ludzi Samotnych, Starszych i Chorych. O przyjęcie 

tych życzeń prosimy także naszych Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii i Klasztoru 

Bożego Ciała. Dziękujemy serdecznie za życzenia nadesłane na adres Parafii i naszego 

Klasztoru Bożego Ciała. 

  

1.    Składamy serdeczne podziękowania wszystkim którzy włączyli się w sprzątanie i 

wystrojenie Bazyliki, przygotowanie Ciemnicy i Bożego Grobu, a także za złożone  ofiary na 

kwiaty do Bożego Grobu. Nasze wyrazy wdzięczności kierujemy na ręce tych którzy włączyli 

się w zbiórkę żywności i przekazali dary dla najbardziej potrzebujący rodzin z naszej Parafii. 

Przy okazji Dorocznej Uroczystości pragniemy podziękować za modlitwy i wsparcie 

materialne, którego udzielacie nam przez cały rok. Dziękujemy naszym Parafianom, Gościom 

i Dobrodziejom. Dziękujemy także tym, którzy od wielu już lat mieszkają poza Parafią 

Bożego Ciała, ale w Bazylice są w każdą niedzielę, a niektórzy codziennie. 

2.    Jutro Poniedziałek w Oktawie Wielkanocny, Msze Święte jak w każdą Niedzielę. 

Jutrzejsza taca jest przeznaczona na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 

Natomiast klerycy naszego seminarium będą rozprowadzać nowy numer czasopisma 

kleryckiego Cor Unum. 

3.    We wtorek po Mszy św. o godz. 19.00 zapraszamy na modlitwę uwielbienia wraz z 

młodzieżą która posługiwała muzycznie w czasie światowych dni młodzieży w Krakowie. 

4.    W piątek o godz. 18.15 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światała. 

5.    W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pokrycie wkładu własnego do dotacji na 

renowacji bazyliki. 

6.    Nowenna do Miłosierdzia Bożego, przez cały tydzień po Mszy św. o godz. 19.00. 

7.    W dniach od 12  do 25  listopada  2019 r. nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do 

Guadelupe. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Informacje i plan pielgrzymki 

znajdują się w gablotach w przedsionkach bazyliki a także na stronie internetowej. Informacje 

w formie papierowej można otrzymać w zakrystii. 

8.    W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej Pan Bóg odwołał do siebie + 

Janusza Kosałę z ul. św. Sebastiana oraz Annę Strzelbicką-Łazarewicz z Placu Wolnica. 

Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu.  Wieczny odpoczynek… 

9. Na czas wielkanocnego świętowania przyjmijcie Boże błogosławieństwo. 

 

  



28 KWIECIEŃ 2019 r. - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

  

1. Dziś obchodzimy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Za odmówienie Koronki do Bożego 

Miłosierdzia można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Także dziś każdy 

wychodząc z Mszy św. otrzyma w przedsionku Bazyliki modlitewnik do Miłosierdzia 

Bożego. 

2. We środę rozpoczynamy maj – miesiąc szczególnej czci Matki Bożej. W środę 

nabożeństwo majowe z procesją Eucharystyczną o godz. 18.15. W pozostałe dni nabożeństwa 

majowe o 18.30. Zapraszamy wszystkich do licznego udziału i do wspólnej modlitwy. 

3. W środę również wspominamy. Św. Józefa Rzemieślnika. W piątek 3 maja, Uroczystość 

Matki Bożej Królowej Polski. W naszej Bazylice Msze Święte będą odprawiane jak w każdą 

niedzielę. W tym dniu mija także 530 lat od śmierci Świętego Stanisława Kazimierczyka. W 

tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, 

- w piątek po Mszy św o godz. 9:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

- w sobotę o godz. 11:15 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi a o godz. 12:00 

Msza św. w int. darczyńców klasztoru i parafii. 

4. W przyszłą niedziele w naszej Bazylice uroczystość św. Stanisława Kazimierczyka. Po 

wszystkich Mszach św. litania do św. Stanisława a także możliwość ucałowania relikwii. O 

godz. 19.00 uroczysta Msza św. której przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Jan Zając. Na tę 

uroczystość pielgrzymują Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej z całej Archidiecezji 

Krakowskiej, dla których święty Stanisław Kazimierczyk jest patronem. 

5. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu tylko we wtorek i czwartek. 

6. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli 

7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii i 

Klasztoru. Dziś po wszystkich Mszach św. zbiórka do puszek na pokrycie wkładu własnego 

do dotacji na renowacji bazyliki. 

8. Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności + Leszek Solecki z ul. Dietla. 

Polecajmy go Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… 

9. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłego świętowania i opieki Matki Bożej, Królowej Polski i 

Świętego Stanisława Kazimierczyka. 

 

  

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

5 MAJA 2019 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA 

  

  
1.    Dziś w naszym zakonie obchodzimy uroczystość św. Stanisława Kazimierczyka. Po 

wszystkich Mszach św. litania do św. Stanisława i możliwość ucałowania relikwii.  O 

godz. 19.00 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Zająca. 

Dziś na wszystkich Mszach świętych Słowo Boże głosi ks. dr Andrzej Scąber, którego 

serdecznie witamy w naszej parafii i dziękujemy za wygłoszone słowo..  

2.    W środę uroczystość Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona 

Polski. W tym dniu, tradycyjnie nasza Parafia jest zaproszona na Skałkę na Mszę Świętą 

o godz. 17.30. 

3.    W czwartek o godz. 17:30 młodzież z naszej parafii przyjmie sakrament 

bierzmowania. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 19:00.  Spowiedź dla 

kandydatów do bierzmowania, rodziców i świadków we wtorek o godz. 18:30.  

4.    W piątek nasza parafia  została zaproszona do kościoła św. Marka ( na ul. św. Marka ) 

na spotkanie z bł. Michałem Giedroyciem,  podczas którego zostaną przekazane relikwie 

błogosławionego do naszej Bazyliki. O godz. 18.00 konferencja o bł. Michale, a o 18:30 

Msza św..Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.  

5.    Nabożeństwo Majowe codziennie o godz. 18.30. 

6.    W przyszłą niedzielę procesja św. Stanisława Biskupa i Męczennika z Wawelu na 

Skałkę o godz. 8:30. Arcybractwo, Szafarze Komunii Świętej z relikwiami Świętego 

Stanisława Kazimierczyka i Asysta Procesyjna wyrusza spod naszej Bazyliki na Wawel 

o godz. 7:45. 

7.    Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

8.    Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę oraz za ofiary 

indywidualne na prace prowadzone przy naszej Bazylice. Obecnie trwają prace związane 

z ułożeniem kostki brukowej na placu przy Krzyżu misyjnym. W zeszłą niedzielę 

zebraliśmy do puszek na pokrycie wkładu własnego do dotacji na renowacje Bazyliki 

4200 zł. 

9.    Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli  do wieczności + Dorota Filus z ul. Bartosza oraz 

+ Adam Dębowski z ul. Jakuba. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…  

10.Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki 

Najświętszej.  

  

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

12 maja 2019 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – DOBREGO PASTERZA  

  
1.    Dziękujemy wszystkim, którzy w minioną środę uczestniczyli w naszej Parafialnej 

pielgrzymce na Skałkę i w piątek do bł Michała Giedroycia. 

2.    Dzisiejsza niedziela jest obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o 

powołania kapłańskie i zakonne. Dziś na wszystkich Mszach św. nasi klerycy będą 

mówić o naszym Zakonie i o codzienności seminaryjnej. Natomiast przez cały tydzień 

codziennie o godz. 19:00,  będzie modlić się w intencji powołań i powołanych razem z 

zaproszonymi wspólnotami seminaryjnymi tj. w poniedziałek – oo. Bernardyni, we 

wtorek – oo. Karmelici Bosi, w środę – Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji 

Krakowskiej, w czwartek -  oo. Paulini, w piątek -  ks. Misjonarze Wincentego a Paulo. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

3.    Jutro mija 12 rocznica Koronacji obrazu Matki Zbawiciela w Kaplicy Zwiastowania. 

Dziękujemy Bogu za wszystkie dary, łaski i błogosławieństwa, które wyprasza nam 

Matka Najświętsza. Dziękujemy wszystkim którzy nieustanie trwają na modlitwie do 

Matki Bożej. 

4.    We wtorek Święto św. Macieja Apostoła, w tym dniu imieniny obchodzi ks. Maciej 

Guziejko. Msza św. w intencji solenizanta o godz. 19:00. 

5.    Nabożeństwo Majowe codziennie o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich 

czcicieli Matki Najświętszej do wspólnej modlitwy. 

6.    W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12:15 zapraszamy na modlitwę uwielbienia 

przed Najświętszym Sakramentem wraz z młodzieżą która posługiwała muzycznie w 

czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 

7.    W dniach od 4 do 6 czerwca naszą parafie nawiedzi figura św. Michała Archanioła z 

Góry Gargano. Szczegółowy program zostanie podany w przyszłą niedzielę.  

8.    W sobotę  8 czerwca organizowana jest pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej dla 

osób które należą do grup modlitewnych Margaretka.  

9.    Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

10.Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii i 

Klasztoru. Dziś przed naszym kościołem zorganizowana jest Kwesta przez Katolickie 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika”. Niepełnosprawni 

sprzedają również wykonane przez siebie przedmioty z ceramiki. Stowarzyszenie 

również zaprasza każdego, kto chciałby pojechać jako wolontariusz na organizowane 

wyjazdy wakacyjne z osobami niepełnosprawnymi.  

11.Z naszej rodziny Parafialnej do wieczności odeszła + Józefa Żurek z ul. św. Wawrzyńca 

i + Janina Radecka z ul. Krakowskiej. Polecajmy Je Miłosierdziu Bożemu. Wieczny 

odpoczynek…  

12.Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, 

Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa 

  

  

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

19 maja 2019 

5 Niedziela Wielkanocna 

  

  
1.    Nabożeństwo Majowe codziennie o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich 

czcicieli Matki Najświętszej do wspólnej modlitwy. 

2.    We wtorek kancelaria parafialna będzie nieczynna. 

3.   W dniach od 4 do 6 czerwca naszą parafie nawiedzi figura św. Michała Archanioła z 

Góry Gargano. Program peregrynacji wywieszony jest w gablotach.  Od soboty po 

Mszy św. o godz. 19:00 rozpoczniemy nowennę do św. Michała Archanioła. 

4.    Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i  Niedzieli oraz dla dzieci Mały 

Gość Niedzielny. 

5.    Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii i 

Klasztoru. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół 

„Klika” w zeszłą niedzielę zebrało do puszek 4700 zł. W przyszłą niedzielę 

comiesięczna zbiórka do puszek na pokrycie wkładu własnego do dotacji na 

renowacje Bazyliki.  

6.    Z naszej rodziny Parafialnej do wieczności odeszła + Ryszarda Chachlowska z ul. 

Józefa. Polećmy ją Miłosierdzi Bożemu. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie… 

7.    Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, 

Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa 

  
  

  

 

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

26 maja 2019 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

  

1. Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 18:30 natomiast w piątek na zakończenie 

miesiąca maja o godz. 18:15 z procesją eucharystyczną. 

2. W piątek obchodzić będziemy święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.  

3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. W tym dniu o godz. 11:15 

nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi z intencją wynagradzającą za popełnione 

grzechy, szczególnie za grzechy kościoła wobec dzieci i młodzieży. Zachęcamy do 

praktykowania nabożeństwa pięciu pierwszych sobót w tych intencjach. 

4. W sobotę także rozpoczniemy nabożeństwa czerwcowe które będą odprawiane przy 

ołtarzu głównym. W sobotę rozpocznie się ono o godz. 18:15 połączone z procesją 

eucharystyczną. Przez cały czerwiec nabożeństwa o godz. 18:30. 

5. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

6. W dniach od 4 do 6 czerwca naszą parafie nawiedzi figura św. Michała Archanioła z 

Góry Gargano. Program peregrynacji wywieszony jest w gablotach. Codziennie po Mszy św. 

o godz. 19:00 nowenna do św. Michała Archanioła. 

7. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Niedzieli. 

8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii i 

Klasztoru. Dziś po wszystkich Mszach św.  comiesięczna zbiórka do puszek na pokrycie 

wkładu własnego do dotacji na renowacje Bazyliki. 

9. Z naszej rodziny Parafialnej do wieczności odszedł + Franciszek Makowiec z ul. 

Bocheńskiej. Polećmy go Miłosierdzi Bożemu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... 

10. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, 

Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa oraz opieki św. 

Michała Archanioła. 

  

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

2 czerwca 2019 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

  

  

1. Nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 18:30 

2. W poniedziałek imieniny obchodzi ks. Leszek Andrzejczak. Msza św. w intencji 

solenizanta o godz. 12:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

3. Od wtorku do czwartku w Bazylice będzie trwała peregrynacja figury św. Michała 

Archanioła z Góry Gargano. Szczegółowy program peregrynacji wywieszony jest w 

gablotach w przedsionkach  i na banerach wokół Bazyliki. Na stoliku pod chórem 

wyłożone są ulotki i plakaty z programem peregrynacji które możemy zabrać. 

Rozpoczęcie peregrynacji we wtorek o godz. 18:30 nabożeństwem oczekiwania na 

przyjazd figury św. Michała Archanioła. 

4. W czasie trwania peregrynacji wolontariusze komitetu „Stop Pedofilii" będą 

zbierać             podpisy pod projektem ustawy, która ma celu ochronę dzieci przed 

demoralizującą           edukacją seksualną według standardów WHO. W celu złożenia 

ważnego podpisu          potrzebny jest numer PESEL. Zachęcamy wszystkich do 

podpisania się w obronie dzieci przed deprawacją. 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Czwartek to dzień 

szczególnej modlitwy w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie. W piątek o 

godz. 12:00 Msza św. w int. czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 

6. W następną Niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne 

na prace prowadzone przy naszej Bazylice. W minionym tygodniu zakończyły się 

prace brukarskie na placu przy krzyżu misyjnym. W zeszłą niedzielę zebraliśmy do 

puszek na pokrycie wkładu własnego na renowację Bazyliki 4220 zł.  

8. Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej i Świętego Stanisława 

Kazimierczyka, Apostoła Eucharystii. 

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

9 czerwca 2019 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

 

  

W dzisiejszą Niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

Nabożeństwo czerwcowe codziennie o godz. 18.30. 

W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy: 

- w poniedziałek – święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła; 

- w czwartek – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana; 

- w następną niedzielę – Uroczystość Najświętszej Trójcy. 

Za tydzień w niedzielę o godzinie 10.30 Pierwsza Komunia Święta Dzieci z naszej Parafii i 

Szkoły Podstawowej nr 11 na ul. Miodowej. 

W czwartek 20 czerwca przypada nasza doroczna uroczystość odpustowa ku czci 

Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Uroczysta suma odpustowa której przewodniczyć 

będzie Jego Eminencja  Ks. Stanisław Kardynał Dziwisz o godz. 16.00. Po Mszy św. procesja 

ulicami parafii: św. Wawrzyńca, Placem Wolnica, Bonifraterską, Trynitarską, Gazową  i św. 

Wawrzyńca. Prosimy o przygotowanie ołtarzy na trasie procesji: ołtarz pierwszy – 

Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta, ołtarz drugi – Ojców i Braci Bonifratrów , ołtarz 

trzeci  - Arcybractwo V Ran Pana Jezusa i Adoracji Najświętszego Sakramentu, ołtarz 

czwarty – Rodzice Dzieci które w tym roku przystąpiły do I Komunii Świętej. W tym dniu 

będą do nabycia kalendarze cegiełki na 2020 z pięknymi fotografiami Bazyliki. Ofiary 

składane przy tej okazji będą przeznaczone na renowację Bazyliki. 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne na 

prace prowadzone przy naszej Bazylice. 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej życzymy miłej niedzieli i Bożego 

błogosławieństwa 

  

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

16 czerwca 2019 

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

  

 

1. W dniu dzisiejszym przeżywamy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej Dzieci z 

naszej Parafii i ze Szkoły Podstawowej nr 11 na ul. Miodowej. 

2. W poniedziałek i w środę o godzinie 18.15 Nieszpory połączone  

z nabożeństwem czerwcowym. Przez modlitwę pragniemy przygotować się na Odpust 

Bożego Ciała. Zachęcamy, aby przed Bożym Ciałem przystąpić do spowiedzi. Nie 

można uzyskać odpustu, jeżeli nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. 

3. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała – Odpust Główny w naszej parafii. Suma 

odpustowa w Boże Ciało o godz. 16.00. pod przewodnictwem ks. Stanisława 

Kardynała Dziwisza. Po sumie rozpocznie się procesja z Najświętszym Sakramentem 

ulicami naszej Parafii: Św. Wawrzyńca, wzdłuż Placu Wolnica, Bonifraterską, 

Trynitarską, Gazową i Św. Wawrzyńca. Zapraszamy na procesję naszych Parafian, 

Przyjaciół, Dobrodziejów i Gości. Panów zapraszamy do służby porządkowej. Dzieci 

od I Komunii Świętej, Arcybractwo V Ran Pana Jezusa i Najświętszego Sakramentu, 

Ministrantów, Lektorów, Dziewczynki do sypania kwiatów. Zapraszamy nowe osoby 

do asysty procesyjnej Bardzo prosimy, aby nie parkować samochodów wzdłuż trasy 

procesji. Prosimy  

o przystrojenie okien na trasie procesji. 

4. W tym dniu będą do nabycia kalendarze cegiełki na 2020 rok z pięknymi fotografiami 

Bazyliki. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na renowację Bazyliki. 

5. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne 

na prace prowadzone przy naszej Bazylice. Dziękujemy Rodzicom dzieci od Pierwszej 

Komunii Świętej za przygotowanie świątyni na dzisiejsze święto, dziękujemy za 

kwiaty i dekorację. Dziś po Mszach św. ofiary na dzieci z Zambii zbiera siostra 

Małgorzata, która po błogosławieństwie skieruje do nas swoje słowo. 

7. Z naszej wspólnoty zakonnej, przeżywszy 86 lat, odszedł do wieczności ks. Jan 

Nowak CRL. Ks. Jan przez ostanie lata służył Bogu i ludziom w Parafii Bożego Ciała 

w Krakowie. Ciało ks. Jana zostanie przywiezione do Bazyliki  

z najbliższy wtorek 18 czerwca. Z tej racji we wtorek nie będzie nieszporów 

Eucharystycznych. Zapraszamy na Mszę św. o godzinie 19.00, podczas której 

będziemy się modlić za śp. ks. Jana Nowaka. Msza św. pogrzebowa zostanie 

odprawiona w naszej Bazylice w środę 19 czerwca o godzinie 11.00. 

8. Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej i Świętego Stanisława 

Kazimierczyka, Apostoła Eucharystii. 

  

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

23 czerwca 2019 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 
  

1. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim którzy zaangażowali w przygotowanie 

uroczystości odpustowej. Dziękujemy tym  którzy  przygotowali ołtarze i 

uczestniczyli w procesji Bożego Ciała. Nasze słowa wdzięczności kierujemy do 

Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i Najświętszego, Żywego Różańca, Asysty 

Procesyjnej, Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, rodziców dzieci 

pierwszokomunijnych, Służb Porządkowych,  Pana Organisty, Kleryków i 

Ministrantów  W sposób szczególny dziękujemy dzieciom, które uczestniczyły w 

procesji. Dziękujemy anonimowym darczyńcom i wspólnocie Żywego Różańca za 

ofiarowaną do Bazyliki nową monstrancję, kustodiom, ornat i dwa welony oraz kwiaty 

do bazyliki. Msza Św. w intencji osób, które zaangażowały się w przygotowanie i 

przebieg procesji Bożego Ciała, w czwartek o godz. 19.00. 

2. Przeżywamy Oktawę Bożego Ciała. Nieszpory Eucharystyczne połączone z 

nabożeństwem czerwcowym codziennie o godzinie 18.15. Przez wszystkie dni do 

czwartku włącznie po Nieszporach procesja z Najświętszym Sakramentem wokół 

bazyliki. Zapraszamy Dzieci od I komunii Świętej, Arcybractwo, Asystę i Służbę 

Liturgiczną Ołtarza. 

3. W czwartek na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, Nieszpory rozpoczną się o godz. 

18.00. Po procesji poświęcenie ziół i kwiatów. Zachęcamy, aby w czwartek przyjść do 

kościoła z ziołami i kwiatami. Uczmy też tej tradycji dzieci i młode pokolenie. 

Nieszpory i procesję w czwartek poprowadzą Ojcowie Paulini ze Skałki. 

4. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy w to święto do 

uczczenia Serca Jezusowego przez Komunię Świętą. 

5. W sobotę Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu szczególną 

modlitwą otaczamy Ojca św. Papieża Franciszka, który jest następcą św. Piotra 

Apostoła. Msze Święte będą odprawiane jak w dzień powszedni. Taca w tym dniu 

przeznaczona jest  na Stolicę Apostolską. 

6. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy jubileusz 25-lecia kapłaństwa Przeora 

klasztoru krakowskiego ks. Piotra Adamusa, który też pochodzi z tej parafii. 

Uroczysta Msza św. jubileuszowa o godz. 12:15 pod przewodnictwem ks. bp. Romana 

Pindla. Zapraszamy  do wspólnej modlitwy. 

7. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Niedzieli, 

8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne 

na prace prowadzone przy naszej Bazylice. Dziękujemy Rodzicom dzieci od Pierwszej 

Komunii Świętej za ofiarę 200 zł na potrzeby kościoła. Siostra Małgorzata z Zambii  

zebrała w zeszłą niedzielę do puszek 5800 zł. 

9. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do  wieczności: + Helena Korczak z ul. 

Starowiślnej. Polecajmy Ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek ...  

10. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej życzymy miłej niedzieli i Bożego 

błogosławieństwa. Wszystkim przebywającym na wakacjach i urlopach życzymy 

zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. 

 

 

 

 

  



30 czerwca 2019 r. - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

Ostatnie w tym roku nabożeństwo czerwcowe dziś o godz. 18:15, po nabożeństwie procesja 

Eucharystyczna.Dziś obchodzimy jubileusz 25-lecia kapłaństwa Przeora klasztoru 

krakowskiego ks. Piotra Adamusa CRL, Uroczysta Msza św. jubileuszowa o godz. 12:15 pod 

przewodnictwem ks. bp. Romana Pindla. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. W liturgii 

Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

 

- w środę – święto Świętego Tomasza Apostoła; 

 

- w czwartek – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie 

 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: 

 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, 

 

- w piątek o godz. 11:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa a o godz. 12:00 

Eucharystia w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 

- w sobotę o godz. 11:15 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi a o godz. 12:00 

Msza św. w int. darczyńców klasztoru i parafii. 

 

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski zaprasza na Męski Różaniec który się odbędzie w 

sobotę 6 lipca o godz. 9:00 w kościele oo. Jezuitów na Małym Rynku w Krakowie. 

Szczegółowe informacje na plakatach w gablocie. W sobotę 27 lipca organizowana jest w 

naszej parafii pielgrzymka do Limanowej, Pasierbca i Szczyrzyca. Szczegółowe informacje w 

gablotach w przedsionkach Bazyliki.W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała piesza 

pielgrzymka z Warszawy na Jasną Górę. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału i do 

pielgrzymowania w Grupie Kanonickiej. Więcej informacji na plakatach w przedsionkach 

Bazyliki i u ks. Macieja Guziejko.Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i 

Niedzieli, Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary 

indywidualne na prace prowadzone przy naszej Bazylice. W przyszłą niedzielę kwesta do 

puszek na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Wszystkim Uczestnikom 

Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy 

miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. 

 

 

  



14 NIEDZIELA ZWYKŁA - 7 lipca 2019 r. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

1. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- w poniedziałek – wspomnienie św. Jana z Dukli 

- w czwartek – święto św. Benedykta, Patrona Europy; 

- w piątek – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu; 

- w sobotę – wspomnienie św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta; 

2. W środę o godzinie 16.00 Msza Święta dla Chorych i w intencji Chorych 

3. Zapraszamy na nasze nabożeństwa: we wtorki do Miłosierdzia Bożego, w środy do Matki 

Zbawiciela, a w piątki na Drogę Krzyżową. Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 18.30. 

4. Dzisiaj przy wyjściu z Bazyliki odbywa się kwesta do puszek na rzecz Towarzystwa 

Pomocy im. św. Brata Alberta. 

5. W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała piesza pielgrzymka z Warszawy na Jasną Górę. 

Zapraszamy do wzięcia w niej udziału i do pielgrzymowania 

w Grupie Kanonickiej. Więcej informacji na plakatach w przedsionkach Bazyliki i u ks. 

Macieja Guziejko. 

6. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

7. Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary składane na tacę oraz na wsparcie wszelkich 

dzieł prowadzonych przez naszą parafię. 

8. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej 

niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Przebywającym na wakacjach i 

urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. 

  



15 Niedziela Zwykła – 14.07.2019 r. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- w poniedziałek wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła 

- we wtorek wspomnienie NMP z Góry Karmel – Matki Bożej Szkaplerznej; 

- w czwartek - wspomnienie bł. Szymona z Lipnicy, prezbitera 

- w sobotę – wspomnienie bł. Czesława, kapłana; 

2. Przypominamy że w naszym kościele w poniedziałek o godz. 8.00 i czwartek o godz. 19.00 

jest sprawowana Msza Święta w intencji próśb i podziękowań do św. Stanisława 

Kazimierczyka. W środę o godz. 19.00 w intencji próśb i podziękowań do Matki Zbawiciela. 

Nasze intencje na te Msze Św. możemy składać do skarbon które znajdują się przed kaplicą 

Zwiastowania Pańskiego 

i ołtarzem św. Stanisława Kazimierczyka. 

3. Zapraszamy na nasze nabożeństwa: we wtorki do Miłosierdzia Bożego, w środy do Matki 

Zbawiciela, a w piątki na Drogę Krzyżową. Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 18.30. 

4. W sobotę 27 lipca organizowana jest w naszej parafii pielgrzymka do Limanowej, 

Pasierbca i Szczyrzyca. Szczegółowe informacje w gablotach w przedsionkach Bazyliki. 

5. W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała piesza pielgrzymka z Warszawy na Jasną Górę. 

Zapraszamy do wzięcia w niej udziału i do pielgrzymowania 

w Grupie Kanonickiej. Więcej informacji na plakatach w przedsionkach Bazyliki i u ks. 

Macieja Guziejko. 

6. Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie 

wszelkich dzieł prowadzonych przez naszą parafie. 

7. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej 

niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Przebywającym na wakacjach i 

urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. Szczęść Boże! 

 

  

http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/800-15-niedziela-zwykla-14-07-2019-r


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

21 lipca 2019 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

-  w poniedziałek – święto św. Marii Magdaleny 

- we wtorek – święto św. Brygidy patronki Europy 

- w środę – wspomnienie św. Kingi, dziewicy 

- w czwartek – święto św. Jakuba, Apostoła. 

- w piątek – wspomnienie Świętych Joachima i Anny Rodziców NMP 

Kancelaria parafialna  w tym tygodniu będzie czynna w czwartek od godz. 8.00 do 9.30 i w 

piątek od godz. 16.00 do 17.30. 

W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała piesza pielgrzymka z Warszawy na Jasną Górę. 

Zapraszamy do wzięcia w niej udziału i do pielgrzymowania w Grupie Kanonickiej. Więcej 

informacji na plakatach w przedsionkach Bazyliki i u ks. Macieja Guziejko. 

 W najbliższych dniach w naszych organach zostanie zamontowany nowy brakujący głos 

językowy „Vox Humana". Został on ufundowany przez Pana Jacka Balcewicza i jego rodzinę, 

za co bardzo serdecznie dziękuję. W instrumencie na dzień dzisiejszy brakuje jeszcze 5 

głosów.  

 Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

 Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie wszelkich 

dzieł prowadzonych przez naszą parafie. Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta 

zebrało do puszek 2800 zł. W przyszłą niedzielę comiesięczna zbiórka na pokrycie wkładu 

własnego parafii do dotacji na renowację Bazyliki. 

  

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Przebywającym na wakacjach i urlopach 

życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. 

  

 

 



28 lipca 2019 r. - XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- w poniedziałek – wspomnienie św. Marty 

- w środę – wspomnienie św. Ignacego Loyoli, kapłana; 

- w czwartek - Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła; 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, 

- w piątek o godz. 11:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa a o godz. 12:00 

Eucharystia w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 

- w sobotę o godz. 11:15 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi a o godz. 12:00 

Msza św. w int. darczyńców klasztoru i parafii. 

W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała piesza pielgrzymka z Warszawy na Jasną Górę. 

Zapraszamy do wzięcia w niej udziału i do pielgrzymowania w Grupie Kanonickiej. Więcej 

informacji na plakatach w przedsionkach Bazyliki i u ks. Macieja Guziejko. 

We wrześniu nasza parafia organizuje pielgrzymkę do na uroczystości odpustowe w 

Gietrzwałdzie. Szczegółowe informację w gablotach w przedsionkach Bazyliki. Do nabycia 

jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Niedzieli, Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary 

składane na tacę i za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej Bazylice. Dziś po 

wszystkich Mszach św. zbiórka do puszek na pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na 

renowację Bazyliki. 

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszła: śp. Zofia Galas z ul. Miodowej, 

Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie … Wszystkim 

Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom 

życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. 

 

 

 

 

  

http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/802-28-lipca-2019-r-xvii-niedziela-zwykla


4 sierpnia 2019 r. - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- we wtorek – święto Przemienienia Pańskiego 

- w czwartek – wspomnienie św. Dominika - kapłana 

- w piątek - święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) – patronki Europy 

- w sobotę - św. Wawrzyńca – diakona i męczennika 

We wszystkie niedziele i święta w miesiącu sierpniu o godz. 9.05 różaniec w intencji 

trzeźwości. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Spotkania grupy Anonimowych Alkoholików „Przemiana i trwanie” odbywają się we wtorki 

o godz. 18.00 i niedzielę o godz. 17.00 w sali parafialnej przy furcie klasztornej. We wrześniu 

nasza parafia organizuje pielgrzymkę do na uroczystości odpustowe w Gietrzwałdzie. 

Szczegółowe informację w gablotach w przedsionkach Bazyliki. 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Niedzieli, 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne na 

prace prowadzone przy naszej Bazylice. W zeszła niedziele zebraliśmy na wkład własny do 

dotacji na renowację Bazyliki 3300 zł . Dziś po wszystkich Mszach św. zbierane są ofiary na 

wypoczynek letni dla polskich dzieci z Ukrainy, 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Wszystkim przebywającym na wakacjach i 

urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. 

  



11 sierpnia 2019 r. - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: 

- we wtorek – święto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej; 

- w środę – św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika; 

- w czwartek - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; 

- w sobotę – Święto Św. Jacka, kapłana, patrona Archidiecezji Krakowskiej; 

W czwartek 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte 

jak w każdą niedzielę. Po każdej Mszy Świętej poświęcenie ziół, kwiatów i owoców. Także w 

tym dniu obchodzić będziemy 99 rocznicę Cudu nad Wisłą, czyli zwycięskiej Bitwy 

Warszawskiej stoczonej w czasie wojny polsko – bolszewickiej 15 sierpnia 1920 roku. 

We wszystkie niedziele i święta w miesiącu sierpniu o godz. 9.05 różaniec w intencji 

trzeźwości. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Spotkania grupy Anonimowych Alkoholików „Przemiana i trwanie” odbywają się we wtorki 

o godz. 18.00 i niedzielę o godz. 17.00 w sali parafialnej przy furcie klasztornej. 

We wrześniu nasza parafia organizuje pielgrzymkę do na uroczystości odpustowe w 

Gietrzwałdzie. Szczegółowe informacje w gablotach w przedsionkach Bazyliki. 

W minionym tygodniu, zgodnie z zapowiedzią, w naszych organach został zamontowany 

nowy głos językowy, jeden z sześciu brakujących. Ufundował go Pan Jacek Balcewicz z 

rodziną, za co serdecznie dziękujemy. Z tej okazji zapraszamy na koncert organowy oraz na 

prezentację na temat naszych organów w niedzielę 25 sierpnia po Mszy św. o godz. 16:00. 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Niedzieli, 

Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie wszelkich 

dzieł prowadzonych przez naszą parafię. W zeszłą niedzielę Wspólnota Indywidualności 

Otwartych zebrała 2990 zł na wypoczynek letni Polskich dzieci z Ukrainy. 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Wszystkim przebywającym na wakacjach i 

urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. 

 

 

  



18 sierpnia 2019 r. - XX NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: 

- we wtorek św. Bernarda, opata i doktora kościoła 

- w środę wspomnienie św. Piusa X, papieża; 

- w czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej 

- w sobotę święto św. Bartłomieja Apostoła 

  

We wrześniu nasza parafia organizuje pielgrzymkę na uroczystości odpustowe w 

Gietrzwałdzie. Szczegółowe informację w gablotach w przedsionkach Bazyliki 

Zapraszamy na koncert organowy oraz na prezentację na temat naszych organów w niedzielę 

25 sierpnia po Mszy św. o godz. 16:00. 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Niedzieli, a nasi klerycy rozprowadzają 

nowy numer czasopisma kleryckiego Cor Unum. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone 

są na utrzymanie seminarium. 

Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie wszelkich 

dzieł prowadzonych przez naszą parafię. W przyszłą niedzielę comiesięczna zbiórka do 

puszek na pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na renowację Bazyliki. 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty Pan Bóg odwołał do siebie + Barbarę Chrząszcz z 

ul. Św. Wawrzyńca oraz Bogusława Gędźba z ul. Józefa. Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie… 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. 

 

  



25 sierpnia 2019 r. - XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: 

- w poniedziałek – uroczystość NMP Częstochowskiej  

- we wtorek – święto św. Moniki;  

- w środę – uroczystość św. Augustyna;  

- w czwartek – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela;  

2. Zapraszamy na koncert organowy oraz na prezentację na temat naszych organów dziś po 

Mszy św. o godz. 16:00. 

3. Od jutra wieczorem do piątku w południe trwać będą w naszym Klasztorze rekolekcje dla 

Kleryków, Braci i Kapłanów naszego Zakonu. Prosimy o modlitwy w naszej intencji i 

zapraszamy do wspólnego przeżywania w Bazylice Mszy św. o godzinie 12.00. Rekolekcje 

poprowadzi dominikanin, ojciec Tomasz Nowak.  

4. We środę w naszym Zakonie Uroczystość Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. W 

naszej bazylice można jutro zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Główna Msza 

Święta w intencji naszego Zakonu w środę o godz. 12.00. W czasie tej Mszy Świętej o nasz 

Współbrat Nowicjusz Tadeusz Broda złoży pierwsze śluby zakonne. Kleryk Wiktor 

Ruszlewicz złoży śluby wieczyste, natomiast Kleryk Sebastian Krukowski i brat Andrzej 

Pakulniewicz przedłużą śluby czasowe. Na zakończenie tej uroczystości będzie ucałowanie 

relikwii św. Augustyna We wtorek wieczorem Mateusz Bednarz rozpocznie nowicjat.  

5. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11:00 pożegnamy księdza Macieja Guziejko 

który kończy posługę w naszej parafii. Otoczymy modlitwą ks. Macieja i jego posługę w 

nowym miejscu.  

6. W dniach 7-9 września nasza parafia organizuje pielgrzymkę na uroczystości odpustowe w 

Gietrzwałdzie. Szczegółowe informację w gablotach w przedsionkach Bazyliki 

7. Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie 

wszelkich dzieł prowadzonych przez naszą parafię. Dziś po wszystkich Mszach św. zbiórka 

do puszek na pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na renowację Bazyliki.  

8. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej 

niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. 

  



1 września 2019 r. - XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

Jutro, w poniedziałek, 2 września rozpocznie się nowy rok szkolny 2019/2020. Msze Święte 

na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego dla uczniów ze Szkół 

Podstawowych o godz. 8.00, dla uczniów Szkół Średnich o godz. 9.00. Zapraszamy Dzieci, 

Młodzież Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców. Zachęcamy do spowiedzi i Komunii 

Świętej na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. 

 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: 

 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, 

 

- w piątek o godz. 11:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa a o godz. 12:00 

Eucharystia w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 

- w sobotę o godz. 11:15 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi a o godz. 12:00 

Msza św. w int. darczyńców klasztoru i parafii. 

 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli, 

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby 

naszej parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy bazylice. W 

zeszłą niedzielę zebraliśmy na wkład własny do dotacji na renowację Bazyliki 4300 zł. 

 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela 

 

 

 

 



8 września 2019 r. - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

W Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie dzisiaj trwają doroczne, jubileuszowe 

uroczystości Maryjne w 142 rocznicę objawień Matki Bożej. 

Zapraszamy na adorację i rozważanie Słowa Bożego w kaplicy Zwiastowania w najbliższą 

środę po Mszy św. o godz. 19:00 

Uczniów klas 8 Szkół Podstawowych zapraszamy w czwartek o godz. 16:30 na spotkanie 

przygotowujące do przyjęcia sakramentu Bierzmowania w sali przy furcie klasztornej. 

Spotkanie dla ministrantów a także chłopców którzy chcieliby zostać ministrantami w sobotę 

o godz. 10.00 w sali przy furcie klasztornej, natomiast osoby chętne do śpiewania w scholii 

dziecięcej zapraszamy na próby w niedzielę o godz. 9:45. Msza św. dla dzieci w każdą 

niedzielę o godz. 11:00. 

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11;00 zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci z 

klas III szkół podstawowych , które w tym roku mają przystąpić do I Komunii Św. 

W przyszłą sobotę w liturgii obchodzić będziemy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Z 

tej racji nasza Parafia uczestniczyć będzie w ogólnopolskiej akcji modlitewnej Polska pod 

Krzyżem. Nasze spotkanie rozpocznie się o godz. 16:00 Koronką do Bożego Miłosierdzia a 

zakończy się Apelem Maryjnym o godz. 21:00. Szczegółowy program w gablotach w 

przedsionkach oraz na stronie internetowej. 

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna we wtorek, środę i czwartek w 

godzinach od 16:00 do 17:30. 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby 

naszej parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy bazylice. 

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odszedł + Rafał Kukla z ul. Starowiślnej. 

Polecajmy go Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek Naszym drogim Parafianom, 

Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, oraz Bożego błogosławieństwa i opieki 

Matki Bożej Gietrzwałdzkiej na cały nowy tydzień. 

  



15 września 2019 r. - XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- w poniedziałek – świętych męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa 

- w środę — Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski oraz dzieci i młodzieży. 

- w piątek — wspomnienie św. Andrzeja Kim i towarzyszy - męczenników 

- w sobotę — święto św. Mateusza — apostoła i ewangelisty 

Zapraszamy na rozważanie Słowa Bożego i Adorację Najświętszego Sakramentu w piątek po 

wieczornej Mszy Świętej w kaplicy Zwiastowania NMP. 

W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna: w poniedziałek od 16:00 do 17:30, wtorek od 

8:30 do 9:30, piątek do 16:00 – do 17:30. 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby 

naszej parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy bazylice. W 

przyszłą niedzielę comiesięczna zbiórka do puszek na pokrycie wkładu własnego parafii do 

dotacji na renowację Bazyliki. 

Z naszej Rodziny parafialnej do wieczności odeszła + Stanisława Gromek z Gazowej. 

Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek ... 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego 

błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej oraz św. Stanisława Kostki, Patrona Naszej 

Ojczyzny. 

 
 

  

http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/812-22-wrzesnia-2019-r-xxv-niedziela-zwykla
http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/812-22-wrzesnia-2019-r-xxv-niedziela-zwykla


22 września 2019 r. - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- w poniedziałek – wspomnienie św. ojca Pio 

- w piątek – wspomnienie świętego Wincentego a Paulo, kapłana; 

- w sobotę– wspomnienie św. Wacława, męczennika, patrona Katedry Wawelskiej 

  

Zapraszamy na rozważanie Słowa Bożego i Adorację Najświętszego Sakramentu w środę po 

wieczornej Mszy Świętej w kaplicy Zwiastowania NMP 

W sobotę 28 września zapraszamy Wspólnotę Żywego Różańca na archidiecezjalną 

pielgrzymkę do Łagiewnik. 

  

Zbiórka Ministrantów w soboty o godzinie 10.00. Próba Scholii parafialnej w niedziele o 9.45 

w salce przy kancelarii. 

  

W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna: we wtorek od 8:30 do 9:30, środę i czwartek 

od 16:00 do 17:30. 

  

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

  

Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie wszelkich 

dzieł prowadzonych przez naszą parafię. Dziś po wszystkich Mszach św. zbiórka na pokrycie 

wkładu własnego parafii do dotacji na renowację Bazyliki 

  

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego 

błogosławieństwa. 

 

 
  



29 września 2019 r. - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

We wtorek rozpocznie się październik, miesiąc modlitwy różańcowej. W tym miesiącu 

każdego dnia będziemy modlić się na różańcu w naszej bazylice o godz. 18.20. Serdecznie 

zapraszamy na tę modlitwę wszystkich. W następną niedzielę procesja różańcowa do pięciu 

ołtarzy. Rozpocznie się ona o godzinie 18.00. Zapraszamy Arcybractwo, Żywy Różaniec, 

Ministrantów i Asystę Procesyjną. 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- w poniedziałek – wspomnienie św. Hieronima prezbitera i doktora kościoła 

- we wtorek wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora kościoła 

- w środę – wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów; 

- w piątek – wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu; 

- w sobotę – wspomnienie świętej Faustyny Kowalskiej, dziewicy – w tym dniu o godz. 15.00 

nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

Zapraszamy na rozważanie Słowa Bożego i Adorację Najświętszego Sakramentu w środę po 

wieczornej Mszy Świętej w kaplicy Zwiastowania NMP. 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, 

- w piątek o godz. 11:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa a o godz. 12:00 

Eucharystia w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 

- w sobotę o godz. 11:15 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi a o godz. 12:00 

Msza św. w int. darczyńców klasztoru i parafii. 

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 obrzęd poświęcenia różańców dzieciom 

które w tym roku szkolnym mają przystąpić do I Komunii św. W tym tygodniu kancelaria 

parafialna będzie czynna: we wtorek od 8:30 do 9:30 oraz środa i piątek od 16:00 do 17:30. 

Informujemy że w dniach od 20 do 25 października będą trwały w naszej parafii Misję 

Ewangelizacyjne które poprowadzą Ojcowie Dominikanie. Zachęcamy do tego aby już dziś 

zaplanować sobie tak czas aby móc w nich uczestniczyć. 

W najbliższych dniach w naszych organach zostanie zamontowany kolejny, nowy brakujący 

głos językowy „Clarnet”. Został on ufundowany przez przedsiębiorcę działającego na terenie 

naszej parafii za co bardzo serdecznie dziękuję. Jest to drugi głos w tym roku. W instrumencie 

na dzień dzisiejszy brakuje jeszcze 4 głosów. 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby 

naszej parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy bazylice. W 

zeszłą niedzielę zebraliśmy na wkład własny 4100 zł. Dziś po wszystkich Mszach św. kwesta 

na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 

Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do siebie śp. Andrzeja Szczepańskiego z ul. 

Dietla. Polecajmy go Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… 

 

  

http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/813-29-wrzesnia-2019-r-xxvi-niedziela-zwykla


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

6 października 2019 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 Dzisiaj o godz. 18.00 nabożeństwo różańcowe połączone z procesją do pięciu 

ołtarzy. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich parafian a szczególnie Arcybractwo, Żywy 

Różaniec, Ministrantów i Asystę Procesyjną. 

W poniedziałek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej a w środę święto bł. 

Wincentego Kadłubka, biskupa. 

W środę o godz. 16.00 Msza Święta dla chorych i w int. chorych. 

Zapraszamy na rozważanie Słowa Bożego i Adorację Najświętszego Sakramentu w środę po 

wieczornej Mszy Świętej w kaplicy Zwiastowania NMP. 

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna: w poniedziałek i piątek  od 16:00 do 

17:30 oraz sobotę od 8:00 do 9:30. 

Za tydzień  obchodzić będziemy  XIX Dzień Papieski pod hasłem: Wstańcie, chodźmy! W 

przedsionkach kościoła po Mszach św. będziemy mogli wesprzeć fundację Dzieło Nowego 

Tysiąclecia. Fundacja zbiera ofiary na stypendia dla młodzieży z niezamożnych rodzin. 

W poniedziałek 14 października na Msze św. o godz. 19:00 z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej zapraszamy Dyrekcję, Nauczycieli również emerytowanych, Katechetów i  

Pracowników ze szkół z terenu naszej parafii. Po Mszy św. spotkanie w klasztorze. 

Informujemy że w dniach od 20 do 25 października będą trwały w naszej parafii Misję 

Ewangelizacyjne które poprowadzą Ojcowie Dominikanie. Szczegółowy program misji 

wywieszony jest w przedsionkach Bazyliki.  Zachęcamy do tego aby już dziś zaplanować 

sobie tak czas aby móc w nich uczestniczyć. 

W Kancelarii Parafialnej i w zakrystii przyjmujemy na wypominki roczne za zmarłych, kartki 

na wypominki wyłożone są na stoliku pod chórem. Pamiętajmy o modlitwie za drogich nam 

zmarłych. Za poleconych w wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o godz. 

9.10. 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby 

naszej parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy bazylice. W 

zeszłą niedziele Towarzystwo Pomocy św. brata Alberta zebrało do puszek 1680 zł. 

Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do siebie śp. Teresę Uznańską z ul. Dietla. 

Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie... 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego 

błogosławieństwa. 



MISJE EWANGELIZACYJNE W BAZYLICE BOZEGO CIAŁA 

20 -25 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU 

OJCIEC TOMASZ NOWAK OP 

DOMINKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY 

 Niedziela 20 października 

6:30, 8:00, 9:30, 12:15 , 16:00, 19:00 - Msza św. z nauką ogólną 

11:00 - Msza św. z nauką dla dzieci 

18:20 – Nabożeństwo różańcowe 

19:45 – Droga Krzyżowa wokół Bazyliki i poświęcenie Krzyża Misyjnego. 

 

Poniedziałek 21 października  – Dzień Sakramentu Pojednania 

8:00, 12:00, 19:00,  - Msza św. z nauką ogólną 

18:20 – Nabożeństwo różańcowe 

19:45-20:30 Akatyst ku czci Bogarodzicy. Bizantyjska liturgia z VI w. zapraszająca do refleksji nad 

tajemnicą Wcielenia Słowa Bożego. Słowo Ciałem się stało i wciąż mieszka między nami w tajemnicy 

Eucharystii - Bożego Ciała. 

 

Wtorek 22 października 2019 

8:00, 12:00,  19:00 - Msza św. dla małżeństw z odnowieniem przysięgi małżeńskiej. 

15:00 - Nauka dla młodzieży 

18:20 – Nabożeństwo różańcowe 

19:45-20:30 Adoracja w ciszy + muzyka Taizé. Czas na przebywanie przed Tajemnicą Bożej 

Obecności w ciszy pogłębionej przez medytacyjne kanony z francuskiej wspólnoty Taizé. 

 

Środa 23 październik 2019 

8:00,  19:00,  - Msza św. z nauką ogólną 

12:00 - Msza św. dla chorych, starszych i samotnych z sakramentem namaszczenia chorych. 

18:20 – Nabożeństwo różańcowe 

19:45-20:30 Wspólne śpiewanie nabożne pieśni eucharystycznych. Teksty i melodie tych mają 

niezwykły potencjał kształtowania naszej eucharystycznej wyobraźni. Chcemy się dać prowadzić 

utworom zarówno dawnym, jak współczesnym, zarówno jedno-, jak i wielogłosowym. 

Czwartek 24 października 

8:00, 12:00, 19:00,  - Msza św. z nauką ogólną 

18:20 – Nabożeństwo różańcowe 

19:45-21:00 Gregoriańska Wigilia Uroczystości Bożego Ciała. Chorał gregoriański to śpiew własny 

Kościoła rzymskiego, dla wielu jednak nieznany. Bracia dominikanie i schola San Clemente 

poprowadzą liturgiczną wigilię uroczystości Bożego Ciała. Na tę liturgię, ułożoną przez św. Tomasza 

z Akwinu w XIII w., uczestnicy usiądą w stallach zakonnych, by doświadczyć tej modlitwy w 

tradycyjnej, monastycznej wersji, gdzie modli się nie tylko umysł, ale całe ciało: naprzemienne 

wstawanie i siadanie chórów, ukłony na "Chwała Ojcu...". 

  

Piątek 25 października 

8:00, 12:00, 19:00,  - Msza św. z nauką ogólną 

18:20 – Nabożeństwo różańcowe 

19:45-21:00 Wyjście na ulice Kazimierza i błogosławienie miasta. W piątkową noc Kazimierz tętni 

życiem. Na koniec naszych misji, zachwyceni Emmanuelem, czyli Bogiem-z-nami, Tym, którego w 

Eucharystii przyjmowaliśmy przez cały tydzień, chcemy wyjść w miasto i tą Obecnością Emmanuela 

się podzielić. Procesja do „4 ołtarzy", tak jak w uroczystość Bożego Ciała. Agapa przy kościele. 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

13 października 2019 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 18.20. Zapraszamy na tę modlitwę 

wszystkich: Dzieci, Młodzież i Dorosłych. 

2. Dzisiaj obchodzimy XIX  Dzień Papieski pod hasłem: "Wstańcie! Chodźmy! ". W 

przedsionkach kościoła po Mszach św. możemy wesprzeć fundację Dzieło Nowego 

Tysiąclecia. Fundacja zbiera dziś ofiary na stypendia dla młodzieży z niezamożnych 

rodzin. 

3. W dniu jutrzejszym obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, z tej okazji zapraszamy 

Nauczycieli, również emerytowanych Wychowawców, Katechetów, pracowników 

szkół z terenu naszej parafii, w poniedziałek na Msze św. na godz. 19.00 a po Mszy 

św. na spotkanie w klasztorze. 

4. Zapraszamy na rozważanie Słowa Bożego i Adorację Najświętszego Sakramentu w 

środę po wieczornej Mszy Świętej w kaplicy Zwiastowania NMP. 

5. W czwartek 17 października przypada 9 rocznica kanonizacji św. Stanisława 

Kazimierczyka. W tym dniu Msze św.  o godz. 12.00 i 19:00 będą sprawowane przy 

ołtarzu św. Stanisława, także odmówmy litanię do św. Stanisława Kazimierczyka i 

oddawać mu będziemy cześć przez ucałowanie relikwii. Serdecznie zapraszamy do 

dziękczynienia za dar kanonizacji. 

6. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna: we wtorek  od 8:00 do 9:30 oraz 

w środę  i piątek  od 16:00 do 17:30 

7. Zapraszamy na  Misję Ewangelizacyjne w dniach od 20 do 25 października które 

poprowadzą Ojcowie Dominikanie. Szczegółowy program misji wywieszony jest w 

przedsionkach Bazyliki.  Zachęcamy do tego aby już dziś zaplanować sobie tak czas 

aby móc w nich uczestniczyć. Program – verte ! 

8. W kancelarii parafialnej i w zakrystii przyjmujemy na wypominki roczne za zmarłych i 

na Msze św. składkowe. Kartki na wypominki roczne są wyłożone w przedsionkach 

bazyliki. Pamiętajmy o modlitwie za drogich nam zmarłych. Za poleconych w 

wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o godz. 9.10. 

9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone w minionym tygodniu, na 

potrzeby naszej parafii. 

10. Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej 

niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej przez 

wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II. 

  

 

  



20 października 2019 r. - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

  

Dziś w bazylice rozpoczynamy misję ewangelizacyjne pod hasłem „Zachwyceni 

Emmanuelem”. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej i zakonnej Ojca Tomasza Nowaka , 

dominikanina, który wraz z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym poprowadzi nas przez 

ten czas misji. Misję potrwają do piątku włącznie. Prosimy o zabranie programów które są 

wyłożone w przedsionkach bazyliki i na stoliku pod chórem. Już dziś po Mszy św. godz. 

19:00 zapraszamy na Drogę Krzyżową wokół bazyliki i poświęcenie Krzyża Misyjnego. 

Prosimy o zabranie świec. 

We wtorek w liturgii wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. 

  

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna: w poniedziałek, środę i piątek od 16:00 

do 17:30 

W kancelarii parafialnej i w zakrystii przyjmujemy na wypominki roczne za zmarłych i na 

Msze św. składkowe. Kartki na wypominki roczne są wyłożone na stoliku pod chórem. 

Pamiętajmy o modlitwie za drogich nam zmarłych. Za poleconych w wypominkach rocznych 

modlimy się w każdą niedzielę o godz. 9.10. 

W poniedziałek 21 października o godz. 16:30 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z 

klas 8, natomiast klasy 7 zapraszamy na spotkanie we wtorek 29 października o godz. 16:30. 

W niedzielę 27 października o godz. 18:00 nabożeństwo różańcowe z procesją do 5 ołtarzy. 

W niedzielę 3 listopada o godz. 17:00 zapraszamy na Muzyczne Zaduszki na skrzypce i 

organy. Na organach będzie grał Pan Roman Perucki – organista tytularny katedry w Oliwie, 

natomiast na skrzypcach Maria Perucka. Wstęp wolny. 

Serdecznie zapraszamy. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby 

naszej parafii a także wszystkim osobom zaangażowanym wczoraj w sprzątanie bazyliki. W 

przyszłą niedzielę comiesięczna zbiórka do puszek na pokrycie wkładu własnego parafii do 

dotacji na renowację bazyliki. 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, a także 

błogosławionego przeżycia czasu misji ewangelizacyjnych. Prosimy o modlitwę w intencji 

misji i ojca Tomasza 

  

http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/818-1


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

27 października 2019 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

 

1. Nabożeństwo Różańcowe z procesją do pięciu ołtarzy dzisiaj o godz. 18.00. Zapraszamy 

serdecznie Arcybractwo, Asystę Procesyjną, Żywy Różaniec, Służbę Liturgiczną Ołtarza, 

dzieci, młodzież i dorosłych na dzisiejszy Różaniec i procesję. 

2. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła 

Własnego. Dziękujemy Panu Bogu za Fundatorów i Budowniczych naszej Bazyliki Bożego 

Ciała a także za tych, którzy w obecnym czasie troszczą się o ten dom Boży i napełniają go 

swoją obecnością i swoimi modlitwami. 

3. Jutro w liturgii święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. W tym dniu imieniny 

obchodzi ks. Tadeusz Masłowski. Msza św. w intencji solenizanta w poniedziałek o godz. 

12:00 

4. W piątek 1 Listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. będą odprawiane jak 

w każdą niedzielę. 1 Listopada Nieszpory Żałobne o godz. 18.20. Po Nieszporach procesja w 

bazylice z tradycyjni modlitwami za zmarłych. 

5. W sobotę, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Procesja z 

modlitwami za zmarłych w kościele po Mszach Świętych o godz. 8.00 i 12.00. O godz. 18.20 

Nieszpory za zmarłych i procesja w bazylice. Z racji pierwszej soboty miesiąca nabożeństwo 

do Niepokalanego Serca Maryi o godz. 11.15 

6. Na Wypominki roczne przyjmujemy tylko w Kancelarii Parafialnej i w zakrystii. Za 

poleconych w Wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o godz. 9.10. Przez 

cały listopad, codziennie, odprawiana jest Msza Święta za zmarłych poleconych w 

Wypominkach. Wypominki jednorazowe połączone z modlitwą różańcową codziennie, przez 

wszystkie dni listopada o godz. 18.20. 

7. Zgodnie z prośbą Księdza Arcybiskupa od 1 listopada przez rok, codziennie od godz. 18:30 

będzie odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona dziesiątką różańca i 

litanią od św. Jana Pawła II. 

8. W niedzielę 3 listopada o godz. 17:00 zapraszamy na Muzyczne Zaduszki na skrzypce i 

organy. Na organach będzie grał Pan Roman Perucki – organista tytularny katedry w Oliwie, 

natomiast na skrzypcach Maria Perucka. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. 

9. W minionym tygodniu został zamontowany kolejny brakujący glos w naszych organach, 

Został on ufundowany przez przedsiębiorcę działającego na terenie naszej parafii za co 

bardzo serdecznie dziękujemy. Brakuje jeszcze 4 głosów w naszym instrumencie. 

10. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna: w poniedziałek, środę i czwartek od 

16:00 do 17:30 

11. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

12. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby 

naszej parafii. Dziś po wszystkich Mszach św. zbiórka do puszek na pokrycie wkładu 

własnego parafii do dotacji na renowację bazyliki. 

13. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego 

błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Wszystkim którzy udają się w drogę, by 

nawiedzić groby swoich najbliższych życzymy bezpiecznej podróży i szczęśliwego powrotu 

do domu. 

 

 

  

https://www.facebook.com/bozecialo/photos/a.474773002589829/2547595185307590/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bozecialo/photos/a.474773002589829/2547595185307590/?type=3&theater


1 listopada 2019 r. - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych. Wspominamy świętych, którzy odeszli z tej ziemi 

i osiągnęli już zbawienie: pełnię życia i szczęścia. Święci są dla nas wzorem do naśladowania. 

Zapraszamy dzisiaj na tradycyjne Nieszpory za zmarłych z procesją w kościele o godz. 18.20. 

Dziś i jutro można zyskać Odpust Zupełny i ofiarować go za jednego zmarłego. Warunkiem 

zyskania odpustu jest: pobożne nawiedzenie kościoła, stan łaski uświęcającej (stan duszy bez 

grzechu ciężkiego i bez przywiązania do grzechu), odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę 

w Boga oraz modlitwa na intencję Ojca Świętego. 

 

Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, 

mogą również zyskać Odpust Zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcu cierpiące. 

Jutro 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 8.00, 

12.00 i 19.00. Procesja z modlitwami za zmarłych w kościele po Mszach Świętych o godz. 

8.00 i 12.00. O godz. 18.20 Nieszpory za zmarłych i procesja w bazylice. 

W niedzielę 3 listopada o godz. 17:00 zapraszamy na Muzyczne Zaduszki na skrzypce i 

organy. Na organach będzie grał Pan Roman Perucki – organista tytularny katedry w Oliwie, 

natomiast na skrzypcach Maria Perucka. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. 

W przedsionkach Bazyliki przyjmujemy na wypominki jednorazowe. Na Wypominki roczne 

przyjmujemy tylko w Kancelarii Parafialnej i w zakrystii. Za poleconych w Wypominkach 

rocznych modlimy się w każdą niedzielę o godz. 9.10. Przez cały listopad, codziennie, 

odprawiana jest Msza Święta za zmarłych poleconych w Wypominkach. Wypominki 

jednorazowe połączone z modlitwą różańcową codziennie, przez wszystkie dni listopada o 

godz. 18.20. 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego świętowania, Bożego 

błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela 

  



3 listopada 2019 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Dziś o godz. 17:00 zapraszamy na Muzyczne Zaduszki na skrzypce i organy. Na organach 

będzie grał Pan Roman Perucki – organista tytularny katedry w Oliwie, natomiast na 

skrzypcach Maria Perucka. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. 

Wypominki roczne przyjmujemy tylko w Kancelarii Parafialnej i w zakrystii. Za poleconych 

w Wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o godz. 9.10. Przez cały listopad, 

codziennie, odprawiana jest Msza Święta za zmarłych poleconych w Wypominkach. 

Wypominki jednorazowe połączone z modlitwą różańcową codziennie, przez wszystkie dni 

listopada o godz. 18.20. 

Jutro w liturgii obchodzić będziemy wspomnienie św. Karola Boromeusza. W tym dniu 

imieniny obchodzi brat Karol Krzyżanowski. Msza św. w intencji solenizanta o godz. 12:00. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

W sobotę, 9 listopada, Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Od nazwy 

tej Bazyliki nasz Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich czerpie swoją nazwę. Prosimy 

o modlitwę w intencji naszego Zakonu. 

Zapraszamy do powstającego chóru przy naszej bazylice. Najbliższe przesłuchania odbędą we 

wtorek 5 listopada o godz. 19:00 w sali przy furcie klasztornej. Szczegółowe informacje na 

stronie internetowej parafii www.bozecialo.net.  

W niedzielę 17 listopada III Światowy Dzień Ubogich zgodnie z apelem i prośbą naszego 

Księdza Metropolity w przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na rzecz ubogich . 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby 

naszej parafii. Dziękujemy serdecznie za ofiary na wypominki. W ubiegłą niedzielę 

zebraliśmy na wkład własny parafii na renowacje bazyliki 4400 zł. W przyszłą niedzielę 

zbiórka do puszek z okazji 

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszła śp. Zofia Izdebska z ul. Mostowej. 

Polecajmy ją Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek ... 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego 

błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. 

 

 

  



10 listopada 2019 r. - XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Jutro, w poniedziałek 11 listopada z całą naszą Ojczyzną przeżywamy Narodowe Święto 

Niepodległości. Mija 101 lat od dnia, kiedy Polska po latach rozbiorów odzyskała 

niepodległość. 

Na wypominki roczne przyjmujemy w kancelarii parafialnej i zakrystii. Wypominki 

jednorazowe za zmarłych połączone z Różańcem codziennie, przez wszystkie dni listopada, o 

godz. 18.20. 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu: 

- w poniedziałek – wspomnienie św. Marcina z Tours 

- we wtorek św. Jozafata, biskupa i męczennika 

- w środę : świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników 

Polski; 

W środę o godz. 16:00 Msza św. w int. chorych; 

W środę po Mszy św. o godz. 19:00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i 

rozważanie Pisma św. w kaplicy Zwiastowania NMP. 

W następną niedzielę 17 listopada II Światowy Dzień Ubogich, dziś po wszystkich zgodnie z 

apelem i prośbą naszego Księdza Metropolity zbierane są ofiary do puszek na ubogich. W 

ramach dnia ubogich nasza wspólnota parafialna została zaproszona do modlitwy przed 

Najświętszym Sakramentem w intencji ubogich w piątek 15 listopada od godz. 12.00 do godz. 

14.00 w kościele św. Barbary na Małym Rynku. 

Zapraszamy chętnych do powstającego chóru przy naszej bazylice. Najbliższe przesłuchania 

odbędą w środę 13 listopada o godz. 19:00 i ostanie przesłuchanie w środę  27 listopada o 

godzinie 19.00 w sali przy furcie klasztornej. Szczegółowe informacje na plakatach w 

przedsionkach bazyliki i na stronie internetowej parafii www.bozecialo.net. 

Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek, środę i piątek w godz. od 16:00 do 

17:30. 

Na stoliku pod chórem do nabycia jest nowy numer Niedzieli i Gościa Niedzielnego. 

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii. 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego 

błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Naszą Ojczyznę polecamy Opatrzności Bożej i 

wstawiennictwu wszystkich świętych polskich. 

 



17 listopada 2019 r. - XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

Przeżywamy dziś III Światowy Dzień Ubogich. 

Wypominki za zmarłych połączone z Różańcem codziennie, przez wszystkie dni listopada, o 

godz. 18.20. 

Za zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o 

godzinie 9.10. Na wypominki roczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i w zakrystii do 

końca listopada. 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu: 

- w poniedziałek wspomnienie bł. Karoliny Kózówny, dziewicy i męczennicy 

- we wtorek wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy 

- w środę wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego 

- w czwartek wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 

- w piątek wspomnienie Świętej Cecylii patronki muzyki kościelnej. 

W przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o 9:30 

litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt zawierzenia. 

Zapraszamy chętnych do powstającego chóru przy naszej bazylice. Ostatnie przesłuchania 

odbędą w środę 27 listopada o godzinie 19.00 w sali przy furcie klasztornej. Szczegółowe 

informacje na plakatach w przedsionkach bazyliki i na stronie internetowej. 

Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek, środę i piątek w godz. od 16:00 do 

17:30. 

Na stoliku pod chórem do nabycia jest nowy numer Niedzieli i Gościa Niedzielnego. 

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii. 

W przyszłą niedzielę w ramach comiesięcznej zbiórki na pokrycie wkładu własnego parafii na 

renowacje bazyliki, rozprowadzane będą kalendarze - cegiełki na 2020 rok z pięknymi 

fotografiami naszej bazyliki. Ofiary złożone przy tej okazji są przeznaczone na renowację 

naszej świątyni. 

Naszym drogim Parafianom, naszym miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrego 

zdrowia, miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 

  

http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/830-17-listopada-2019-r-xxxiii-niedziela-zwykla


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

24 listopada 2019 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 

  

1. Dzisiaj ostatnia Niedziela Roku Kościelnego, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata. 

2. Dziś po wszystkich Mszach św. rozprowadzane są kalendarze- cegiełki na 2020 rok z 

pięknymi fotografiami bazyliki. Ofiary złożone przy tej okazji są przeznaczone na 

pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na renowację bazyliki. 

3. Od jutra nasi bracia klerycy i nowicjusz będą roznosić w Parafii opłatki i program 

kolędy. Prosimy o życzliwe przyjęcie naszych współbraci w swoich domach. 

4. Wypominki za zmarłych połączone z Różańcem codziennie, przez wszystkie dni 

listopada, o godz. 18.20. 

5. Na wypominki roczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i w zakrystii do końca 

listopada. Za zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych modlimy się w każdą 

niedzielę o godzinie 9.10.  

6. Zapraszamy młodzież na spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania 

klasy 7 w środę o godz. 17:00, natomiast klasy 8 w poniedziałek o godz. 16;20. 

7. W sobotę  święto Świętego Andrzeja Apostoła. W tym dniu imieniny obchodzi nasz 

zakrystianin brat Andrzej Pakulniewicz. Msza św. w intencji solenizanta w sobotę o 

godz. 12.00 

8. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek, czwartek i piątek od godz. 

16:00 do godz. 17:30. 

9. Na stoliku pod chórem do nabycia jest Tygodnik Katolicki Niedziela, Gość Niedzielny 

oraz Mały Gość Niedzielny dla dzieci. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej 

10. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii. Bóg 

zapłać za kolejne ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej bazylice. 

11. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, 

błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Zbawiciela i Świętego Stanisława 

Kazimierczyka. Na ostatnie dni kończącego się roku liturgicznego przyjmijmy 

błogosławieństwo Wszechmogącego Boga. 

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1 grudnia 2019 

I NIEDZIELA ADWENTU 

1. Dzisiaj rozpoczyna się Nowy Rok Liturgiczny: Okres Adwentu. Msza Św. roratnia 

będzie odprawiana od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 w kaplicy Zwiastowania 

Pańskiego. Zapraszamy serdecznie. 

2. Od dziś w zakrystii bazyliki można będzie nabywać świece „Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom" oraz opłatki wigilijne a także kalendarz na 2020 rok z pięknymi 

fotografiami bazyliki. 

3. Zachęcamy do podjęcia różnych dzieł miłosierdzia w czasie Adwentu. Przez cały ten 

okres w naszej bazylice będzie trwała zbiórka żywności dla rodzin najbardziej 

potrzebujących z naszej parafii. Dary  można składać w zakrystii. Do tego celu zostały 

przygotowane specjalne torby, które można zabrać sprzed ołtarza Jezusa 

Miłosiernego. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 

miesiąca: 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, 

- w piątek o godz. 11:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa a o godz. 

12:00 Eucharystia w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 

- w sobotę o godz. 11:15 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi a o godz. 

12:00 Msza św. w int. darczyńców klasztoru i parafii. 

1. W niedzielę  8 grudnia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Na Mszy 

św. o godz. 11:00 poświęcenie medalików dla dzieci pierwszokomunijnych a po Mszy 

św. spotkanie z rodzicami. 

2. W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na rozważnie Słowa Bożego i adorację 

Najświętszego Sakramentu w kaplicy Zwiastowania NMP. 

3.  Informujemy że nasi klerycy i nowicjusz  roznoszą w Parafii opłatki i program 

kolędy. Prosimy o życzliwe przyjęcie naszych współbraci w swoich domach. 

4. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w poniedziałek, środę i piątek od godz. 

16:00 do godz. 17:30. 

5. Na stoliku pod chórem do nabycia jest Tygodnik Katolicki Niedziela, Gość Niedzielny 

oraz Mały Gość Niedzielny dla dzieci. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej 

6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii. W 

zeszła niedzielę na wkład własny do dotacji na renowację bazyliki zebraliśmy 4200 zł. 

7. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, 

zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Razem z Matką Najświętszą trwajmy w 

oczekiwaniu na Boże Narodzenie. 

 

  



8 grudnia 2019 r. - II NIEDZIELA ADWENTU 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dziś Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. O godz. 12.00 

Godzina Łaski dla świata. 

2. Przez cały Adwent Msza Św. roratnia jest odprawiana od poniedziałku do soboty o godz. 

6.30. 

3. W środę Msza Święta dla chorych i w intencji chorych o godzinie 16.00. 

4. W przedsionkach Bazyliki i w zakrystii można nabywać świece „Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom”. Ofiary są przeznaczone na pomoc dzieciom z najbiedniejszych rodzin. Bardzo 

serdecznie prosimy o pomoc dla najuboższych rodzin. Do nabycia są także opłatki wigilijne i 

kalendarze na 2020 rok z pięknymi fotografiami bazyliki. 

5. Zachęcamy do podjęcia różnych dzieł miłosierdzia w czasie Adwentu. Przez cały ten okres 

w naszej bazylice będzie trwała zbiórka żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących z 

naszej parafii. Dary można składać w zakrystii. Do tego celu zostały przygotowane specjalne 

torby, które są wyłożone przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego. 

6. Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas 7 w środę o godz. 17:00 w sali 

parafialnej. 

7. W środę po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważanie Słowa 

Bożego w kaplicy Zwiastowania NMP. 

8. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek, środę i czwartek w godz. 16:00 – 

17:30. 

9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii i Klasztoru. 

Dziękujemy za ofiary indywidualne przeznaczone na prace prowadzone przy naszej Bazylice. 

W zeszłą niedzielę Towarzystwo Pomocy im św. br. Alberta zebrało do puszek 1750 zł 

10. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Irena Bogdał z ul. Estery, Andrzej 

Kaczor z ul. Kupa, Romana Nowak z ul. św. Wawrzyńca. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu: 

Wieczny odpoczynek… 

11. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, zdrowia i 

błogosławieństwa Bożego. Razem z Matką Najświętszą trwajmy w oczekiwaniu na Boże 

Narodzenie. 

  



15 grudnia 2019 r. - III NIEDZIELA ADWENTU 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dzisiaj 3 Niedziela Adwentu. Dzisiejsza Niedziela w Liturgii nosi nazwę „Gaudete”, czyli 

Radujcie się. 

2. Przez cały Adwent Msza Św. roratnia jest odprawiana od poniedziałku do soboty o godz. 

6.30. 

3. W czwartek dzień imienin Ks. Dariusza Kaczyńskiego – Wizytatora Polskiej Prowincji 

Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Msza św. w intencji Solenizanta o godz. 

12.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

4. Świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, opłatki na wigilijny stół i kalendarze na 

2020 rok z fotografiami bazyliki można nabyć w zakrystii i w przedsionkach bazyliki. 

5. Zachęcamy do podjęcia różnych dzieł miłosierdzia w czasie Adwentu. Przez cały ten okres 

w naszej bazylice trwa zbiórka żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących z naszej 

parafii. Dary można składać w zakrystii. 

6. Prosimy o zgłaszanie osób chorych do spowiedzi i Komunii św. świątecznej. Chorych 

odwiedzimy w sobotę 21 grudnia. 

7. Zwracamy się prośbą o pomoc w posprzątaniu i przystrojeniu bazyliki na święta Bożego 

Narodzenia. Chętnych do robienia dekoracji zapraszamy w najbliższy piątek po Mszy św. o 

godz. 19:00, natomiast do sprzątania w sobotę o godz. 8:30. 

8. Plan wizyty duszpasterskiej czyli kolędy, wywieszony jest w gablotach w przedsionkach 

Bazyliki. 

9. Na stoliku pod chórem do nabycia jest Tygodnik Katolicki Niedziela i Gość Niedzielny. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

10. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii i 

Klasztoru. W przyszłą niedzielę comiesięczna zbiórka do puszek na pokrycie wkładu 

własnego parafii do dotacji na renowację Bazyliki. 

11. Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności +Fryderyk Szydłak z ul. Starowiślnej. 

Polećmy go Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek… 

12. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, zdrowia i 

błogosławieństwa Bożego. Razem z Matką Najświętszą trwajmy w oczekiwaniu na przyjście 

Zbawiciela. 

 

 

 



22 grudnia 2019 r. - IV NIEDZIELA ADWENTU 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

1. Dzisiaj przeżywamy czwartą Niedzielę Adwentu. 

2. Spowiedź święta dzisiaj w naszej bazylice podczas każdej Mszy św., natomiast w Wigilie 

od 6:30 do 12:30. Dołóżmy starań, aby wszyscy w te święta byli wyspowiadani i przyjęli 

Komunię św. 

3. We wtorek Wigilia Bożego Narodzenia. Msze Święte będą w naszej Bazylice odprawiane o 

godzinie 6.30, 8.00 i ostatnia Msza Św. o godzinie 12.00. Potem kościół będzie zamknięty do 

godz. 23.00, abyśmy wszyscy mogli przeżyć wieczerzę wigilijną i przygotować się do 

Pasterki. 

4. Zachęcamy do chrześcijańskiego przeżywania wieczerzy wigilijnej i świąt Bożego 

Narodzenia. Pielęgnujmy w naszych rodzinach tradycyjne zwyczaje. Wieczerzę wigilijną 

rozpocznijmy od wspólnej modlitwy i od odczytania fragmentu Ewangelii, która opowiada o 

narodzeniu Pana Jezusa. Następnie łamiemy się opłatkiem i składamy najbliższym życzenia 

świąteczne. Zachęcamy do wspólnego śpiewania kolęd. W wigilię zachowajmy 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

5. Pasterka zostanie odprawiona o północy. Serdecznie zapraszamy na Pasterkę naszych 

Drogich Parafian, Przyjaciół i Gości naszej Parafii i naszej bazyliki. Zgodnie z zarządzeniem 

w naszej Archidiecezji ofiary złożone w czasie Pasterki będą przeznaczone na Fundusz 

Ochrony Życia, SOS. 

6. W środę Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze Św. będą odprawiane jak w każdą 

niedzielę, oprócz Mszy Świętej o godzinie 6.30. W czwartek drugi dzień świąt Bożego 

Narodzenia. Msze Św. będą odprawiane jak niedzielę. Ofiary składane w drugi dzień świąt są 

przeznaczone na Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. 

7. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w poniedziałek od 16:00 do 17:30 i w piątek 

od godz. 8:00 do 9:30. 

8. W zakrystii można nabywać świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, opłatki na 

wigilijny stół, kalendarz na 2020 rok z pięknymi fotografiami Bazyliki oraz foldery z 

modlitwami na Wigilie. 

9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii i Klasztoru. 

Dziś po wszystkich Mszach św. zbiórka na pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na 

renowację Bazyliki. 

10. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności śp. Anna Kosieniak z ulicy 

Brzozowej. Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek…. 



11. Naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowia miłej 

niedzieli oraz chrześcijańskiego przeżycia wieczerzy wigilijnej. Niech pokój Boży napełni 

Wasze serca. Dzieląc się z wami opłatkiem życzymy, aby serca Wasze i domy Wasze 

napełniły się miłością Boga. Niech tej miłości w sposób szczególny doświadczą ludzie 

chorzy, samotni i ci, którzy te święta muszą spędzać daleko od swojego domu rodzinnego i 

swoich najbliższych. 

  



 

29 grudnia 2019 r. - NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Dzisiaj przeżywamy święto Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa. Naszą modlitwą otaczamy 

dzisiaj wszystkie rodziny w kryzysie. Modlimy się także za rodziny wierne Bogu i przysiędze 

małżeńskiej. Nade wszystko pamiętamy o swoich własnych rodzinach i dzisiaj otaczamy je 

serdeczną modlitwą. 

We wtorek ostatni dzień roku kalendarzowego. O godz. 16.00 zostanie odprawiona Msza 

Święta na zakończenie Starego Roku 2018 roku. Po Mszy Św. wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i uroczyste „Te Deum” za wszelkie łaski Boże otrzymane w kończącym się roku. 

W związku z zakończeniem Starego Roku nie będzie w tym dniu Mszy Świętej o godzinie 

19.00. 

W środę 1 stycznia 2020 roku – Uroczystość Matki Bożej Rodzicielki i jednocześnie 54 

Światowy Dzień Pokoju – dzień modlitwy o pokój na świecie. Msze św. jak w niedziele, nie 

będzie tylko Mszy św. o godz. 6.30 rano. 

Trwa w naszej parafii Kolęda, czyli Wizyta Duszpasterska. W przedsionkach bazyliki i na 

stronie internetowej znajduje się Plan Kolędy. 

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w poniedziałek od 8:30 do 10:00 oraz w 

piątek od 14:00 do 15:30. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii i Klasztoru. 

Dziękujemy za ofiary indywidualne przeznaczone na prace prowadzone przy naszej Bazylice. 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności +Ewa Mirga z ul. Wrzesińskiej. Polećmy 

ją Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek… 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Przyjaciołom i Dobrodziejom dziękujemy za 

wspólnie przeżyty rok, za wspólne celebrowanie życia i uwielbianie Boga. Na piękne 

przeżywanie ostatnich godzin Starego Roku życzymy obfitości Bożych łask i opieki Matki 

Najświętszej. 

 

 

 

 

Zebrał: Jarosław Raczek 

 

 

http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/837-29-grudnia-2019-r-niedziela-swietej-rodziny-jezusa-maryi-i-jozefa

